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Βλάψων μέν μή μεγάλα, ^λώσων ών δεόμενα. 

Ιιΐ8 οΐιπδίίηηιτηι ίΐηίβ Οοηδίίΐηΐίηιυη ίήνβΐθΐ’ίΐΐα ροίίιΐδ οοοίβδίτιο 

βοηΒΗβΙηάίηβ οΐιπδίίαηοπιηκ^υο ιηοιίΐηΐδ, ηιιαιη ίΐπΐ βρίδοοροτυπι 

βοΐίοίΐδ «πί δ}ΓηοοΙθΓυηι δοΐίΐδ αιιί υΐΐίΐ (ΙβηίορίΘ οβί'ία αιιβΐοηΐαίβ 

οοηδίίίιιβ1)ηΐιΐΓ. παπί ίΐΐο ΐβιηροΓΘ νόμοι νοοαΙκιηίιΐΓ ρπιβοθρίτι ίη 

ρβηίαίβηοΐιο οο11βοία7 δίοιιί; Ιβρ/ββ αρυά Κοηααηοδ αρρβΠαβαηίιΐΓ, 

Γ|ΐΐίΐβ οοηάίοίοηβ ρορηΐί 1ίΙ)6Γίΐ Ιηίαο οβδθηΐ;. 86(1 ([ΐκιηκριαηι αηΐί- 

οριίδδίηιίδ ίοιηροηΐπΐδ Ιβ^βδ ΐιιάίΐίοίΐβ ΐβηιιίδδβ οΐιπδΐίίΐηοδ νίάθηΐιπ’, 

(ρυιη ηυί αοί ηονα, δίΐΟΓα οοηνβΐ’ίβΓβηΐιΐΓ Ιαάαβί νβΐβΓοηι Γβΐί^ίοηβηι 

ηοη δΐαΐπη ίΐ1)ίο6Γβηί7 86(1 δυρβΓδΐίΐίοηβ ίη δρβοίβιη δβνβπίαίίδ οογ- 

Γυρία οΐιπδΐίίΐηίΐβ 1ί1>βΐ'ί;αΐί ιΙΙικΙθγθ οοη&Γβηΐιιι·: ίαηιβη βα αβίαίβ, 

άβ ορκι ηηηο α^ο, ρβηίαΐβιιοΐιιΐδ ίΐιβοΐο^ίαβ, ηοη ίιιπδ ίοηδ βδδβ 

ΟΓβάβΙιαίπΓ (οοιηρίΐΓίΐΐίΐδ Ιβ^βδ ηιοδίΐίοαβ βί τοηααηαδ Α) βοοίβδία ηοη 

νίάίΐ ηίδί ιηίΐηοίρΛΐίΐ); ηβ€[υβ ίκΐ ηοδ ρβΓίίηβ! εκλογή τού παρά 3εού 

διά τού Μωϋσή δο^έντος νόμου τοϊς Ίσραηλίταις, (ρΐίΐηι βάίάίί; I. Β. 

Οοίβίβηηδ 2) ίοΐαιη ο ρβηΐ&ΐβιιοΐιί νβΓβίδ οοηιροδΐίαηι οΐ ηηίΐδί 

οοηίβχΐαιη. έντο'λαι αιιίβιη ίρδίιΐδ ΟΙηΊδίί τηαιιάαία βΓ&ηί ηοη ηβοβδ- 

δίΐαΐβ ίΐϋορίίΐ 60£6ηίίδ, δβ(1 άίνίηα Γ6ΐί«·ίοηίδ βΐ αητιοΗδ ηβοβδδίία- 

(ϋηθ αά δίΐή οΙ)86(ρΐ6η<1ιιιη ίηνίΐαηΐίδ βΐ ΐταίιβηΐίδ, ομηιιη ίιΐδΐίΐίίΐ 

οΐιηδίίαηίΐ ηοη ίιηρβΓβΐηΐ’, 86(1 ^ί^ηίΐΐηΓ βΐ β δαοΐ’α (|ΐΐίΐο!ίΐηι ΟΙιπδίί 

ορίίΐδί οοηίίίο’ΐοηο ιιΒγο ρΓονοηίίΐί. διατάξεις νοίΌ βί οοη8ΐίΐηΐίοηβ8, 

ηΐ ρπηοίρίΐηΐδ Γοηααηίδ, ίΐα έΐροδίοΐίδ ίκίδοΐ'ίΐιβίΐίΐηίιπ·: ίία ίαηιβη, ηί 

βίδί Οδδβηί <μή οοηδίίίηίΐοηβδ αροδΐοΐίοοβ «Β ίρδίδ Οΐιπ’δΐί άίδοίριιΐίδ 

βάιίαδ ΟΓοάβΓβηΐ , νίχ ηαιιΐίί ίηνβηΐΓβηΐυΓ (^ιιί ίη! βίΐδ ρΐ’ονοο&ΓΘ 

αηάβΓβηί. κανόνες, (μιο5 Ιαΐίηβ νβμηίαβ, 1ιοΒι*ηίοβ Γπρ ροδδΐηηιΐδ 

(ΙίοοΓβ 3), ίΐ (}ΐυ1)ΐΐδ(1αιη ηηαδί ιιιγθ οοηδίιΐίΐδ οΐιπδΐίηηίδ (Ιοδίΐηη- 

1>αηίυΓ βίδ7 <ρνιί ίηΐ §·ιιΐ3θΐ·ηίΐηο1ίΐιη βοοίβδίαηα βίβοΐί ΙΐίΐΙιβΓβ νβΐίβηΐ 

!) ηεχ ηβχ ©η. Γγ. Βίαίιηιβ, Βοηηίΐβ 1833. — 3) βοοίββΐαο ^Γαβοαβ ηιοηιιπιβηία νο]. I 

ρ. 1—27. Ραι-ίδ. 1677. — 3) ΙΙΙρΐαηΐ ΠΙ)βΓ Γβ^αΐαηιηχ βί βίαδίβηι ίΥα&ηιβιιί^ α Βοβο^ίη^ϊο 

ριϋίία Βΐρδΐαβ αηηο 185ί>. Ζυηζ (Ββ §Όΐίβ8(1ίβηδ11ϊο·1)βυ υογΙγΚ^ άβΐ’ ^υ^1βη ρ. 91, 92. 



IV 

<|Πίΐο ρτοιιί ίαάίοαικϋ οββιΐδίο ΓβΓμιίΐ’βΓβΙ ροδδβηΐ ίΐά βχβηιρίιιηι 

ΙπιΙιβΓβ, ηβφΐβ ίοΐ’ο δβπββΐιαιιΐιπγ 8βί1 δοΚο^αβ. ίμιαβ δγηοοίί δβί- 

νίδδβηί, οροί, ψήφοι, οογματα νοβαβίΐηΐιιι·, δβά ΐοίαπι βββίβδίαηι 

ηβιριβ Ιβηβΐιαηί ηβιριιβ ροΐβραηΐ ίβιιεί’β. αοοβίΐβΐΐίΐηΐ βρρϊβίοΐαβ, 

(]ΐΐίΐδ ηοηηυΐΐα,δ ΙιαΙιβηιιΐδ δΐιΐο ίηΐδίδ οΐαηδδίπιοπιπι νπΌΓΐιιη 

ηοηιίηίΙ>ιΐδ ήβΐίΐδ, (ραδάίΐηι αΐ) βρίδοορίδ ρΓορπο ρβηουΐο βοη- 

δοπρΐίΐδ: Ιΐίΐηιηι ίίποΐοπί&δ οηιηΐδ βχ βίιΐδ (|ΐιί ηιιΐ δοπρδβΓ&Ι 

ίΐιιΐ δοΐ’ίρδίδδβ βΐ’βάβΐΐίΐίιιρ ίϋο’ηίΐαίο ηΐίΐηηΐΐίΐΐ, δίβιιΐ αρικί Ιικίαβοδ 

ΠΙ^ΓΠ λ δοΐίΐ δοη1)βηίίιιιη δίΐριβηίΐίΐ βΐ άοοΐππα οοηιηιβη- 

(ΙίΐΙίΛΙΐίΐΙΓ. 

Αίφΐβ, ιιΐ ίΐ βοιίδίίίιιίίοηΐΐηΐδ «ροδίοΐΐοίδ βχοΓάίαιμ βοιηηιιιηίδ 

νίΐΌΓυηι άοοίοΐ’πηι ίβΓβ οηιηίιιηι ηπηο ίηναίιιίί ορίηΐο, βαδ δαββιιΐο 

ίβΓίΐο βίαιη δΐιοβΓβνίδδβ βΐ ομιυηι δβχ αΐίομιαηοίο ΙΛηδ αβδοίπΐαβ 

ίιιΐδδβηΐ , δβρίΐιηο βΐ οβΐανο αιιβΐαδ 6δδβ ροδΐβα 1). ίη οηβηΐβ 

βχβιηρία ορβί'ίδ άπο α δβ άίνβΓδα βΐΓβιπηίβπιηΐιπγ ιιΐπιηημιβ νβΓΟ 

δβχ ΙίΙηΊδ βοηήβίΐιΐΓ. ηαηι Ιιαίιβηιιΐδ οίκίαδβίΐΐίίΐηι αροδΐοΐοπιηι 

δνηαββ νβΐ’δίΐΐΉ 2), (μιαιη ηιιΐΐίδ ροδΐβΐ’ίοπδ αβΐαΐίδ απιριιΐΐίδ άίδΐβη- 

ΐίΐηι βδδβ βοηήάο: ΚαΙιβπιιΐδ υθγο βΐίαηι αΐ’αίιίβαιη 3) βΐ αβΐΐιίορί- 

βαηι 4), α ηοδΐπδ βίΙίΐίοηϋΐΗδ ^ταββίδ νίχ υηφίαπι 1οη°μιΐδ δβββάβη- 

ΐβιη, ίΐα ηΐ (Ιβηιοηδΐΐ’αΐιιιιι. νίάβαΐαΓ ΙΠιπιπι δβρΐίηιιιπι βΐ οβΐανιιηι 

ίκΐίββΐιιηι ηοη ίπίδδβ ηίδί ορβΓβ ίαηι βοιτιιρΐο. νβΓδίοηίδ δγρίαβαβ 

ραΐ'ΐίβυΐαπι (^ιιαηάαηι Ιαηάαΐαηι ίηνβηί ίη βοάΐββ ηιιΐδβί Ιιηΐαηηίβί 

12154 £ο1. 56 Α.: τ£=>·νχ^ γ£Α-ο<*3τρλ , 
[δβϋίββΐ ·=χ. ηλ ^-Ααα.» Α-^^Ι 

. Τ^^-=5€\ίΧ·3 ΟΕΙ-Ο Αλ,^ΓΠ ^\Χ3 

^_>3<Λ . νϊ.>ι ^ > \ατ3 

. τΑ\Λ Γ> Τ-Ο^κνν . \ Τ. ^\Α^Π Τ<Γ^<\Χ-0 1<ί\(ΓΓ3 ·=3<Λ^ 

τΟΑΑ Α\Λ Α . τΟε.>^Α τ^Αο^.Ν-ον - ν τ ^ον^πον 

. 'χΟί- *γ χ.^ι τΑΑΛ ><ΛΛ>ί\ 

*) οοΛίοοβ §Γαβοϊ αβίαίειη Ινιϋβηιηί ηιιϊη^υο: νίηάοδοηβηβββ άιιο, ΙιϊδίοΓ. ^ταβο. 46 βί 

47: ρβίνοροΐϋαηηβ ιιηα«, §τίΐβο. 15: ρατί^ίπη» ιιηιΐδ, Γβ§. §ταβο. 931: οοΐβΐΐηίαηηβ ιιηυδ, 

§ι-αοο. 212, Γ|ΐιΐ ηαηο ίη ΤΙιοηιαβ Ρ5ΐ11ΐρδϋ 5ΐ5]ϊοίίιβοαιη χΐΐαΐιχβ βδί, ΜΐάάΙβΙιίΠίίΐο ηηηο δβριιΐ- 

ίιΐδ, ςιπηηι αηίβα Ρ&ΐ'ϊδίϊδ δβιτπΐίιΐδ ϊηοηΐδδβί. — 2) β βοάΐοο δαη^βηηίΐηεηδϊ δγη&οο 38 βάίΐίΐιχι 

Ιήρδίαβ αηηο 1855. — 3) Ιηιίνΐδ οοάίοβδ ιηΐΐπ ίηηοίιιοηιηί οοίο : ρανΐβΐηί ίΐ'βδ: βηρρίβιη. 

αΓίΐ5. 83, δΟΓ. αηηο 1069 ηιαι·1γπιιη ίοΐ. 42 Α — 90 Α: αι-α5. ο5ι-ίδί. 126, δΟΓ. αηηο 1257 ηιαί'ί. 

ίοΐ. 97 Α — 203 Α: βηρρί. αι·α5. 78, Μ. ναηβΙβΟϋ ίιΐδδη ίΐββοηρίϋδ ^^ά11^^αβ α. 1664 ρ. 61ιγ. 

η. ρ. 97—200: ϊοηΛίηαιβββ άιιο: ιηαδ. ΐ>ΓΪίαηη. τίοΐι. 7207, Ιίίβηδ δγΐ'ίαοϊδ δοηρίηδ α. 1730 ρ. 

ΟΙιγ. η., Γοΐ. 62—119: ιηνιβ. 1*Γίί. γϊοΙι. 7211 ίοΐ. 45 Β δβ^η.: οχοηίεηνβ $ άιιο: 1ιιιηϋη§άοη. 

458, οηϊπδ δαβεηΐο ηαίηίο άοοίπιο βοΓίρΙί Ιαοιιηαβ αηηο 1667 δΐιρρίβίαβ δΐιηί, Γοΐ. 88 — 172: 

1ιαηΓίη§(1. 31, 32, δΟΓ. α. 1680 χι. ΟΙιγ. η.: υαΐϊοαηη& ιιηιΐδ 151: Αδδβιη. 5Ϊ51. οι·. I 619 III ί 

278 η. 1. — 4) ΙΙιθ βίΐιίορίε ιΐίιίαδοαίϊα. βιΐϊΐοά αηά ΐΓαηδΙαίβά Ιιγ Τΐιοιηαδ Ρβΐΐ ΡΙαΙΙ, Βοηάοη 1834. 



V 

τΟε>ΛΤ-=3η . χχλ Αχ^ τΟ_ηαι . >Αθαη 

ΑχΛΑι ΓΠ<Λ Τ^Αχ -ϊ χ,.η ι^^τχ!7ΧίΓ^' ·»γ\Α»€\ . *^ρ..ο ^.-χΧο 

ν ν/Οα ^χ-ο ^-*αο-=€\ . ι^Αχ.η τ, ήΑχ^> τ^^ΑΛη \ τ. 

ν. βάιϊ. Ιίρδίβηδβηι ρ. 88, 16—24. ίοΐιιηι νβΓΟ βΐιΐδίίβιη βάρη! 

αΐίβπιηι βΐ νΐ^βδίηιηηι 1)ί1βηι πιονίΐ ΕιΐδβΙιη Κβηίίικίοΐη, υΐ 

αάδβπΙιβΓβΙ: Ιΐοβ οαρηί οία </ οοτιίί7ΐβί άβ Ραβοΐιαίβ, βα οοη- 

ϊίηβί βοηίνα άοοίνίηα Ραίίηονή, <μιο?] άοοίτίηα ο η /ιιΐρβαί ίηαίατ 

8θίΐ8 171 βΟβΙθ άίβο 66 /(ΐΐ818 81771(1771 άοΟίΤΙΤίά 1ίΙΐίΐί8 β(ΐρίίί8 άβ 
% 

ίβρβ ρα8β}ιαίΪ8, (]ΐιο χρβ ρα88ΐΐ8 /ιιίί: ρ8βνίίτη [βιιηι] 88. ΡΡ. 

Ονςβί άίβαί Ιιιάβ08 ίππο οοηιβάί88β ΡαβοΙια ίί. Ραίίηί 18. Ιιίβ ί). 

ά? /ιιΪ88β βχ ίηάη8ίτία οβίβίοναίη (/ά ύηρνοΐιαΰίΐβ β8ί. ρ. 131 βοά. 

Λβΐίπορΐβίΐηι νβΓδΐοηβιη β βοιίίββ ίίπιΐηβο ριιηβΐίδ οϋαβηΐίβΐδ 

ηοη ηίηιίδ Ιιβηβ ίηδίηιβΐο ίΐάοπιαίαηι βδδβ ρπηια δίαΐίηι ρα^ίηα 

νίοΐοηιιΐδ. παπί οββιπτΐί ΐΐή νοβίΐΐιυΐιιηι ί.Α.<νπΤϊϊ :, &ά ΐ{ΐιοά 

αοίδοηρδίΐ; Τ. Ρΐαίΐΐιΐδ: I Ιιαυβ ηοί Ιοββη αάοΐβ ίο άί8βονβτ α·η\/ 

ρνοΐοαάοΐβ άβνίναίίοη ον ΊΥΐβαιιίηρ ο/ ίί. ροΐβδί νβΓΟ βχρίίβαπ’, δί 

ίη «,ΓβΙιβΙγρο απιΐηβο βχαΐ'ίΐΐιιηι ίιιίδδβ δηηιαιηιΐδ , ιιηάβ 

Αβίίπορδ , ββίβπ νβΓΟ ^ βΐίβιιβπιηΐ;, φΐυιη >^1$Ι 

ί. ο. ακόλουθοί ββηββικίιιιη δίί. <τριιο(4 νβΓβοΐ’ ηβ βιιί άοβίίοη 

Ο^δίίΙΓβ νκίβίΐίΐΐΐ* ΐΐ'ΛΠδρΟδίίΐο ίοΙίΟΠΙΠΙ 11011111111θΙ*Ιΐηΐ, (}ΙΚ1β <] 1111111 

ίη βοάίβΠιιΐδ ηοδίπδ αι*α6ίβίδ οηιηΐΐιιΐδ ίηνβηίαΐπΓ, ίη β<1ίΐίοηβ 

αβΐΐιίορίβα ηοη οοβιιιτΛΐ, ί(1 Μ. Υίΐηδίβΐηί Ιβδίίηαοηίο ΓβίίιΐαΙιο, 

<ραί βο4ίββδ ίΐΓίΐΙήβοδ βχδί&τβ αιιοίοτ βδΐ α δοΐΐίο ΙϊΙιγογοιιι §τίΐοβο- 

ηιηι οπίίηβ ηοη Γβββιίβηίβδ. β4ίΐίοηβδ δγηαβα, ίΐΓ&Ιηβα., αβΡιΐορίβα 

ίηδβπρίαβ δηηί διδασκαλία των αποστόλων, νοβαίιιιΐο ίτβηιιβηΐίδδπιιβ 

οΐινΐο, 4β ηπο ({ηηιη ρβΓ ηιβ ηηηβ ηοη δΐβΐ ιι1 αββιίΓαΐίηδ οΐΐδριιίβηι, 

ηβ ηοη φκιβδϋδδβ νΐ(1βίΐΓ, ίκίδβη^ο Ιοβοδ Οίοιηβηίΐδ α1βχαη4ΓΪηί, 

ιι6ί Ιβ^'ΐίΐϊΓ: ραορηα βάίίΐοηΐδ δγ13ιΐΓ§*ίίΐηίΐβ ίΐηηο 1592 βηιΐδδαβ 

6 Ιί 2 18 25 25 20 31 9. 1: 2. 49 39 19/20 46 52 50 31 

53 26/ 2 7 7 6 5 . 6 « 85 41 117 14 118 13. 3 2 123 42 

124 51 126 10 127 42 133 11. 40 135 39 137 41 138 5 

154 2 159 43 169 22 173 14 177 40 180 14 192 42 

197 11 205 46 \207 212 28/29 217 37 220 23 9ί>9 ^ ί— —’ 49 

234 28 235 24 246 12 248 35 261 23 273 44. 48. 50 

274 29. . 47 276 5. 1 5 . 280 < 12 285 33 286 7. 32 287 12. 

14. 52 288 26 295 2 296 12. 43 298 2 299 33 300 4 

310 Ο · 46. 5 2 311 22 312 5 319 6. 51 320 14. 34 321 1 3. 

48/19 322 20 324 17. 30. 36 325 7. 29. Ριιοκιη. ί'ιι^Ίΐίν. 



VI 

21 Όβηιοδίΐιοηίδ οηοοηι. 12 φίοιη. Ιιίδΐ. οοηδοπΐ». 36 δαίίίΐΐ. 

11 ίΐδΐΓθ1ο§·. 1. ηΐίΐ^ηορβΓβ νβΓΟ ή διδασκαλία τών άποστόλων 6ίίΤβΓΐ 

α διδαχαΐς τών άπ ο στόλων, ηυαβ ίοίί4οηι ίυίδδο ΟΓοάκΙβπηι Γ|ΐιο1 

αροδίοΐοδ οί δμΐ’ίαοβ νβΓδαδ δβΓνανίΐ (1θδθΐ4ιπη 8. Μαοαπί ηίίιΐοΐΐιη. 

δβά (μιιιηι (τΐιίΐβΐιηιΐδ ΟιιγοΙοιι, ηυβηι Κοηοπδ οηχίδίΐ ηοηιίηο, Ιιαδ 

διδαχάς δίΐιί οάβηά&δ ΐ’θδβΓνίΐνβηί;, ηοίο Ιοημίΐδ θδδβ 3ο Γβΐηΐδ, (μιαδ 

ίΐ6 ϋΐο 1οη§’β φΐίίπι β£0 ι^οδδίηι ιηβΐίιΐδ ΐιχιοίίΐίιιπι ίη οβί’ΐιιιη Οδί. 

οοοίοχ βδί 14644 ηηΐδοί 6π1&ηηίοί δμπ&οϋδ. 

Υβηΐο ηηηο α4 κανόνας, 4ο οιιίιΐδ νοοίΐΐηιΐί δΐ^ηίίίοαίίοηΘ ίΐα 

(ΙΐδριιίΛΓβ ηοΓμιοο, πΐ ροι* οιηηθδ δοπ’ρΐοΓβδ. §τίΐοοοδ Γ|ΐιη1ίδ ίυοπΐ 

ρβι·δβ(^θ£ΐΓ? δοοί Ιηιοί&ηιιιη οί αίοχίΐηάπηυπι Οίοιηβηίοηι ίΐοοιίΓ&ΐίιΐδ 

φΐοηιοοίο 1<χμΐ6Γ0η1ιη· ίιΐδροχί. κανών ίπιίίηαο βχίΐηιβη, φίσά δί 

Γβοίιπη δΐίΐΐ, ιι1γλπι(]ιιο ΙΠη’ίΐΟ Ιαηοοηι οοάοιη ροηάοΓΟ ρΐΌδδίΐηι 

θδδβ ίη4ίοαΙ)ίΐ. Ιιοο βχατηβη άίοίαηι νοίποτο Κοηΐίΐηί, (ραβί βχαμί- 

ιηβη, ίΐ4 (|ΐιο4 οπθπδ αβίμυιΐήΐίΐαδ οχι^ογοΙηγ. Ιιίηο ίιιηχίΐ «λιοΙογ 

ΐΟδΙίίΓηβηΐί ΝβρΙιΗιηΙίηι 2 (Οταΐη I, ρ. 211) στα3μώ καί μέτρο) και 

κανόνι πάσα κτίσις ύψίστου βί Ιηιοΐίΐηιΐδ ΙΙαιτηοη. 3 (ΐοιη. Ι7 ρ. 855 

Κβίζ) ό γνώμο)ν καί ό όρ3ός κανών: Ηβπηοίίπι. 76 (I 820) 

συνόλος εύδαίμυιν, όποιον γροή τον κανόνα είναι καί γνώμονα του 

κατά τήν αρετήν βίου: ΐΜ(1. 18 (I 757) έχω μεν τουτονί κανόνα 

καί στά3μην ακριβή των τοιούτων καί γρή από . . . διαγιγνώσκειν: 

οροιη. ΙιίδΐοΓ. οοπδθΐ41>. 63 (II 69) ουτός σοι κανών καί στά3μη 

ιστορίας δικαίας: 8θ}4ΐι. 7 (1 867) ουτός σοι ό ελληνικός κανών, 

τούτο δείγμα τής φιλοσοφίας αττικής, ΐΐίΐ α4 Ιιοιηίπβπι <ρί φΐ&δί 

νΐνίΐ νίι4ιΐδ βδί ίΐ’αηδίβΐ’ΐπΓ κανών ίΐ Γιΐιοίαηο ΠίΐρίΗι. 7 (III 423) 

κανόνα οί πολλοί όνομάζουσιν αυτόν εις τήν 6ρ3ότητα τής γνώμης 

άποβλέποντες βΐ ίΐ’οηίοβ ΡοΓΟ^ΐ'ίη. 9 (III 331) ό Πολυκλείτου κανών. 

οορπΙαηίιΐΓ βΐίίΐηι κανών βΐ πήγυς Ιλιοιλπ. τμιοΐΉ. Ιιίδίοι*. οοηδοπΐ). 

6 (II 7) ίγουσιν άμεινον συντι3έναι τον κανόνα τούτον προσάγοντες, 

ήνπερ γε δόζή αύτοις 6ρ3ός είναι* εί δέ μή, αυτοί μεν καί τότε τω 

αυτώ ίτήγει ώσπερ καί νυν μετρούντων το πράγμα, ιιΒί 1ί6Γέΐη4ί 

δί^ηίήοΛίΐο ίη δίιηρίίοίοΐ’οιη ηιβίΐοηοΐί δβηδίπη <^ιιαδί βχίβηααίίΐ βδΐ. 

οί. πήγυς εις καί μέτρον ακριβές Πιιοίίΐη. ορ Ιιίδΐ. οοηδοΐ'. 39 (II 53). 

άίδΟΘΓηβιηΙί δίμ'ηίβοΛίίοηοηι οΐαΐ’β βχρΓβδδαιη ΙιαΙβιηπδ ηριιά 01ο- 

ηιοηίοηι 1517 38 ό νόμος κανών τυγχάνων δικαίων τε καί αδίκων. 

ηιιΐΐίΐιη νβΓΟ ρΓίίβροδΐΟοηβιη δηβρίαδ ηδδΐηηΐί νοοα6ιι1αηι Ιιοοοο 

(|ΐΐίΐιη κατά αοί ίηάίοαηάίΐηι δίηιίΐίίικίίηβιη οί οοη§τιιοηΐήιιη ίΐΐί- 

(|ΐιαηι, ίμΐία α4 βχβηιρίιιιη ορίΐοοί ΐαιΐΓ[ΐΐέΐιη ορίΐιηιηη ρΓοροδίίιιιη Οδί 



VII 

αοοβιΙΐίιΐΓ. ΐία 0101Π6118 αίοχαηιίπηιΐδ κατά τον τής αλητείας κανόνα 

ρ. 204, 8. 9: 287, 17: 288, 34: κατά τον τής παραόόσεως κανόνα 

119, 27/28: κατά τον κανόνα τής εκκλησίας 137, 12: κατά τον 

εκκλησιαστικόν κανόνα 296, 12: 287, 24: κατά τον κανόνα τον γνοι- 

στικον 233, 13: κατά τον υγιή κανόνα 202, 27: κατά τον κανόνα του 

ευαγγελίου 206, 19/20 οί. 195, 1. 2: κατά τον κανόνα ήρών 296, 8: 

ΙιοΙιγ. /ΠΕ3 Ταίιη. Ββΐ’αΐίοί 5 Α. κατά τον Πολυκλείτου κανόνα 

Ειιοίαη. δαίίαί. 75 (II 308). 8β(1 τέκτονες .θατέρω τών οφθαλμών 

προς τούς κανόνας άττευ^υνουσί τά £ύλα Ειιοίαη. Ιοαί'οηιβη. 14 

(II 769); οί. ές τούς κανόνας ούς προτε^είκατε αποβλέπουν, προς τού¬ 

τους ρυθμίζει καί απευθύνει τον εαυτού βίον ί4. Ρίδοαί. 30 (I 599): 

προς τον όρ5όν κανόνα άπηκρίβωται ίά. α4γ. ίιι4οοίιιηι 2 (III 101). 

ουί οοηίταΐ'ίιιιη βδί παρά: Οΐοηιοηδ 203, 14 ή παρά τον κανόνα ήοονή : 

οί ιΙΐοιιηίιΐΓ Ιιοηιίηβδ παραβαίνειν ΟΙοηι. 320, 26 νοί υπερβαίνει 

ί(1. 197, 18/19 τον κανόνα, ιιί 4ίουηίιΐΓ ύπερβαίνειν όρους: <ραο4 

ίαιηβη 1ιαιι4 δοίο αη αΐι αΐία νοοαβηΐί δί^ηίβοαΐίοηβ 4ιιοίιιηι δΐί, ίμια 

κανόνες δΐιηί οαηοβίΐί. Μίοΐιαοαο νβιΡα νη 4 π 3} 000 Ρ1Π3 

νβΓίιιηίιΐΓ οις σής έκτροπων καί βαόίζοίν επί κανόνος. ίηνβηίο βίΐαηι 

κλέπτειν τον κανόνα τής εκκλησίας ΟΙοηι. 324, 47. κανόνα Ιιοηιίηοδ 

άΐοιιηίιΐΓ Υβΐ μηνύειν ΟΙοηι. 195, 41 νοί προτί$εσ$αί Ειιοίαη 

Όβηιοη. (II 375) υοΙ παριστάναι ΟΙοηι. 220, 34/35 οίιμιβ ίμιίβιΐδ 

ρΓοροηίΐηΓ λαμβάνουαι Οίοιη. 321, 40/41 βΐ 4βίη4β υπό τον 

κανόνα βίδ ίαοοΓβ (ριιαο<4έΐηι επιτέτραπται ΟΙοηι. 220, 15. κανών 

ιμιαδί νίνα Ιοχ νοί βχοηιρίιηη Γβί ίμιαο ίαΐίδ Οδί οριιαίίδ βδδβ 4β6οί, 

ιμιοιΐ δί αοοιηαίο ίηιίίαίί ίηβηηιηδ α4 ΐρβαιη δυηηηαηι ρβι·ίοοίίοηοηι 

αίίί^ΐιηιΐδ. ίαηι νβΐ’ο ηοη οχίίηιβδοο ηο ηάίοηΐηδ δίηι, δΐ βοδ οαηο- 

ηβδ βοοίβδΐίΐδίίοοδ αηΐήμιίοΓβδ βδδβ (Ιιχογο, (|υί ηοη ίηιροΐ'αίίνο 

ηιοοίο δβ(1 νοί ίηήηίίίνο νοί ίηάίοαΐίνο ιιίαηΐυΓ: οαηοηίδ οηίιη ηοη 

βδί ίυβοΓΟ, δθ4 ιηοηδίβαιβ βί ιΐοδοπίιοΐ’β. 

(^υοηίαηι (Ιο ίοίο §'βηοιβ ΙϋιΐΌπηη α4 ίιΐδ οΐιπδίίαηηηι ρβΓ- 

ίίηοηίίυηι 4ίχί, ηιιηο (Ιο δίη^ιιΐίδ ΙίΟΐ'ίδ ραηοα 4ίοαηι. 4ο οοηδίΐίιι- 

ίίοηίΐιιΐδ αροδίοΐίοίδ βοη ηοη ροίβδί ιιί ΙοιρηΐΓ: ηαηι <μιιηη βαδ α 

ιΐιιαβιΐδ ηιαηίΐηΐδ ρΐ’οίοοίαδ βδδβ, ίηίβχία νβΐΌ βία, (ριαηινίδ δβοοπιί 

ΐηηι ηοη ροδδβηί, οχ οα4οηι οοίο ιΐηοία ΐηίοΐΐβχΐδδοί ϋδδβΓίυδ, 

ηη4ο ίαΐδαπηδ ί^ηαίίαηιΐδ Ι^ηαίΐο ΐβίαηι οχίοηιΐίί: δοίιιη^ί Ιιαοο 

ιμιαοδίίο α ϋίο ί^ηαΐίαηα ηηΐΐο ιηοιίο ροίοΐ’αί. οοηιιηο4ίοΐ’ΐ ΐ<>ΐίιιγ 

Ιιαοο ίοηιροπ δοροδίιί. δβιΐ ηοη ροδδΐιιη 4ο οοηδΐίίιιίίοηοηι αρο- 

δίοϋοαηιηι Ιίίηο οοίανο ίαοοίΌ, ιμιοιη ροδί Ε. ΟΙταβίηιη ιηηΐίί ίαοΓβ 



VIII 

€£ΐιΐ αΡ Ηίρροίγίο Γοηιαηο βοηδβηρίυιη βί ροδίβα, ιριυηι ηοη ραυβα 

ίηίβΓΐα ίηίδδβηί, α3 βοηδίίΐηίίοηβδ αροδΐοΐίβαδ αείάίΐηιη βδδβ βΓβ- 

άβΐ’βηί. ρΐ'ονοοαί’β δοΐβηί αά ΙίΡη οβίανί ίοπηαηι βαηι, ιριαηι 6 

ΟταΡίί αρο§ταρΡο ρηιηιΐδ Α. ΡαΡηβίυδ βάίοΐίΐ;, β£Ό ίη Ροβ νοίη- 

ηιίηβ 6 ΡΡγο ηιοηαββηδί ^ταββο 380, δηιηιηοπιηι νίΓΟΠπη Ρβηβ- 

νοίβηίία ιτιϋιί ρβπηίδδο , Γβρβίίνί (I. II). δβ(Ι ΙίΡιοδ νίηάοΒοηβη- 

δβηι, ΡαίΌβοίαηυιη, ηιοηαββηδβιη βχ ιιπο βοάβηιηαβ ίοηίβ ίΡιχίδδβ 

οβΓίηιη βδΐ ΙββΐίοηίΡυδ (ηί ββίβιχίδ ίαββαιη) ίηδυΐδίδδίηιίδ Ιιίδοβ: 

το της έκκλησίας σκεύος βάίΐίοηίδ ιηβαβ ρα^ίηα 5, 5, (^υυηι δβιηρβΓ 

εκλογής σκεύος ΡαυΡίδ νοββίυΓ, συνηγορεί ρ. 8, 33, οημου ρ. 8, 26. 

δί ί^ίίυΐ' ηηίυδ βοοίίβίδ βχ οβΐαΐβηβΡο ίΐΐο ρδβηάοαροδίοΐίβο Ραπ- 

δίδδβ δβ 1ίΡϊ·αηυΒ εΗοίΙ, βίίαιη Γβίκριοδ οηιηβδ ηοη ίοιτηαιη ΙίΡη 

οβΐανί ρηΓίοΐ’βιη δβι*νανίδδβ, δβά βχ οβίανο ΡΡγο οριαβ νβΐ ΙοΡαηηί 

δβΡοΙαδΙίβο νβΐ ΡΡοΙίο ρΐΌ βοηδίΐη Γαΐίοηβ ηιαχίηιβ αιτίδίδδβηί 

ΟΓβΡβηιυδ Ο’ίΐηδδβηρδΐδδβ. βΐ δβ βχ βοηδΐίΐυΐίοηίΡοδ αροδΐοΐίβίδ 

ηιηΐυαΐυιη βδδβ ρΓοΡίβΙαι· βοοΡβίδ ηιοηαββηδίδ ΡΡΓαηαδ βά. Ιιηίηδ 

ρ. 11 ηιβοΡα. βΓβάί ΐαηιβη ροΐβδί ραΐηαΓβΡαδ ίΐΐοδ βοηδίαηΡηοροΡ- 

ίαηοδ, φΐοβ Ραββ ΡβΡΡανίδδβ δυδρίβαΐυδ δυηι, φΐαβάαιη ίη δοίδ βοη- 

δΡίυΡοηηηι βοάίβίΡυδ ηοη ΡαΡυίδδβ, ιριαβ ηοδ Ιβ^ίηιηδ, Ρββί βαηι 

οΡ βαηδαιη Ροβ νβπ δίηΡΙβ ηοη νΡΙβαΐηΓ, (ριοΡ βαρΡα ηοη ραπβα 

αΡ Πΐίδ ηοη βχδβπρία ίη οπβηΐβ ίηνβηίη ηιοχ νίάβΡίιηυδ. ηβιριβ βχ 

(ΡββικΡ Γαίίοηβ φΡάοριαιη ίαβίΐβ 3β αηβίοΐ’β βχίηβανβΓίπηίδ. ηαηι 

ΗίρροΙ^Ιηδ ΓβεΡιηβηΡιίδ ρπηιιηη βδί β ηλοηαβΡοηιιη βαίβηίδ, φΐί- 

Ροδ ηιίδβηΐηιβ Ιαηβίηαΐηδ βΐ ραβηβ ίη Αηδία (ΡδδββΟΐδ νίχ δρίηΐηηι 

ΙταΡίΐ. ηί βδί ραβάοΓβ οΡίββΙηδ νβπηίΡηδφΐβ αιτοδηδ ρτορίβΓ 

ιηα^ηαηι δηαηι ΡκΡβηηι Γβνβΐ’βηΡαηι βΟΓαηι ίηΡηηαΡ βοηιρατβΓβ 

ηοηάηηα αικίβΐ. ηιηΡηηι νβΓΟ αΡβδΐ, ηί ιηίΡί νβΐίΐ ΓβδροηΡβΓβ, €£ΐιί 

ηοη ίηΡβχ δίηι, δβΡ βαηδαβ αρραηίοΓ. νΐεΙβίαίΓ ίαηιβη βοηδίάβΐ'αη- 

άηηι βδδβ, Γβ^ηίαδ δΐι6 Ηίρ23θ1}τΐί ηοιηίηβ βίΓβηηιΙβη’ί δοΐίΐαδ ηοη 

Ροηααβ, δβ3 ίη οΐ'ίβηΐβ Ηίρρο1}τΐο αάδβΗΡί, ίΐα υΐ ίη οηβηίβ βίίαιη 

δβηρΐαδ βδδβ νβη δίηιίΐβ δίΐ. ίαηι δί βαβάβη^. αροδίοΐοπιιη βοηδίίΐπ- 

Ιίοηβδ νοβαηΐηΓ, δβ^ηίίπΓ, ηΐ δίηιίΐίδ ϊΐίρροΐ^ίο ίΐΐί βηηι αροδΐοΐίδ 

ηβββδδίΐαδ ίηΐβΐ’ββδδίδδβ βΓβάίΐα δίΐ, (£ηαιη Οίβιηβηίί Γοηιαηο. Ηίρ- 

ροΐγΐηηι νβΓΟ γνώριμον των αποστόλων ηοιηίηαΐηηι ίηνβηίηιηδ ίη 

Αβ^ρίο1). δβά ρΐ’αβίβΓ βοηδίίΐηΐίοηβδ αροδίοΐίβαδ οοΐο ηυηβ ΡΡΗδ 

*) έν ... βιβλιδαρίοί έπιγεγρα[χμ.ένω Ιππολύτου τού γνωρίμ.ου των αποστόλων εύρον διήγημα 

τοιούτον. ΡαΙΙαΛίιΐδ ΙιίκίοΓ. Ιίΐιΐδΐαοα ρ. 125 6(1. ΜβιίΓδ. α. 1016. Γα1)ΐ·ΐο. 5Π>1. ^ταοο. Ιοιπ. VII 

ρ. 197 η. 30 βΛ. Ηανίεδ. 



IX 

βοιηρΓβ1ιοηδ38 &1ίιΐ5 βΐίαηι 0βΐ3ίβυβ1ιη8 οίβηιβηΐίηηδ 3,βΐ3ΐοηι ΐυΐίΐ, 

ηοη ΐβ,ηαβη ίη Οτβ,ββία, δβ(1 ίη οπβηΐβ δπρβΓδΐβδ, οηίυβ νβΓδίοηβδ 

3.β£^ρΐί303δ Ιιαίιοηιπδ άυ3δ, 3,1ΐβΓ3ΐη (Ιίβίββίο ιηβιηρ1ιίΐίβ3, βοη- 

δοιτρίαπι βΐ αΐ) Η. Τ3ίΐ3ΐηο β(1ίΐ3ηι *), αΙΐβΓαηι 11ιβ1)3Π3ηι. ΐΐιβίια- 

ηαβ βάίΐίοηίδ βχβηιρίυιη υηιιηι Ϊ3η1υιη ίηηοΐυίΐ 3, ΝοΓίΙιυηιΙηΙβη- 

δίυηι άυββ ίη Βηΐαηηίαηι ιηΐνββίιυη βΐΤαΐΐαηιο άοηαΐιιιη: Ταΐΐαιηιΐδ 

ιηίΐιί ΐιχιηδδβπββικίυιη βοηββδδίΐ. οοοίοχ βδΐ Γβββηΐίδδίιηιΐδ, ηοη 

ΙιοπιΙι^οίηηδ, δβ(1 ρ3ρ^Γ&ββιΐ8, ρα^ίηίδ οοηδΐ3ηδ οβηΐηηι βΐ υη3, 

ίοηηίδ 1ίΐβΓ3Γΐιηι βίδ δβπρΐιΐδ, (μΐ3δ Ζοβ^χι υ1ΐίηΐ3, ίΐβΐ3ΐβ υδαΐ’ραΐαδ 

ίηίδδβ (Ιοβιιίί. βοείίβί ηιβητρίιίΐίβο ίκϋβοΐιι βδΐ νβΓδίο 3Γ3ΐ)ίθ3, (μιαηι 

ηβ(μιβ Τ3ΐΐ3ηιιιηι βάίΐίοηί βυβ,β αοίίβοίδδβ ηβομι β ιήο ΐι^ηδδβηρδίδδβ 

νοίιβηιβηίβΐ’ άοΐβο. ηοΪ3νί ΐαιηβη βηηι Ιιοππηβιη <μιί 83ίΐδ ίηορίβ 

(ηΐ 3β§·}^ρ1ί306 Ιο^πογοΙιιγ) δθ φ«ν ή ιωτ νοββνίΐ, β,ρρβίΐ&π 

3Γ3ΐ)ίοο. 3,1ΐα βίιΐδάοιη Ηβη βχβηιρία οχδΐίΐίδδβ οΐίηι ίη 

Αβ^ρΐο νίοίβηιηδ ρα^ίη3, ρον Τ3ΐΐ3ηιί, υΜ ηΐ3ΐο Ιβο-ίΐ βοΙίΐοΓ 

ίΐη^ΐίοηδ α.·5£"°, ομιιπτι Ιομοηοΐιιηι δίΐ ϊ^>-1 ί. ο. βχβνηρίτινι 

αίίηά. ηβομι β Κοο 3, νβΐ’1)ίδ Λ^ροιτχηγ^ΗΑΟίν Αλοο<^ δβίιιη^βηοΐιιηι 

0Γ3ΐ, (^ηηηι ηιίηίηιο δίί Ιιοπηη νοο3ΐ)ΐι1οηιηι νβΓδίο 3Γ3,1)ίβ3, δβοΐ 36 

3ΐίίδ αο" Α Ιβο’ί (ϋοαί. ίΐ3 ίη βοοίίββ ΐ1ιβΙ)3ηο ρ. 71 τοχησΌ^ιχ δ^>-Ι 

Ιβο’ίΐιη*. βΐ ηίΐιίΐ 3ΐίικ1 βδΐ 3β βΐ γ^γιοοΙ νίοΐβ 

ηιηη 3β§}τρίίαβιηη δίί. η3ΐη ηί η^υιτ οιΊιιηι βδΐ βχ «-«ίοτ νβΐ Ανοκο 

βχ Α-κ*^ νβΐ μ-λ.0^· βχ £Λ-<μ>τ, ροΐβΓ3Ϊ βΐίαηι 3, Γαοΐίββ <^3 

(δβπΙΐβΓβ) (Ιηβί ή-αίνί· βΐ οίβίηοΐβ ηθ(ηί> νβΐ «ίνε;*, πΐ 1ΐ3ΐ)βΐηπδ ή-£ω£ι 

4 βο“λ υφαντός Ιο1ΐ3ηη. χίχ 23. νοβαίιηία ηοηηηΐΐβ, α ΡβΓδίδ 3,<1 

Αβ^γρΐίοδ βΐ αΙ> Αβ^γρΐίίδ 3(1 ΡβΓδ3δ ηιί^ταδδβ ββιΊυηι βδΐ, πΐ 

λΧ-ο = Λ\ΗΙΙ5 (^ηβΓβηδ , = ^Ρ^οοοιττχ ΟΛ,ρχ^ωοττυι 

Ιβρίΐδ, = Χίνίαοκ ρ311011δ , 1 = Λ,βΛ.2βΗ1Μ.Ι νίίΓΠΐη. 

Ϊ3ΐίηιη νοβ3ΐ)η1θΓηιη ιι1 ραΐπ’αηι νίχ ίιηϋοαπ ροδδβ τηοηδΐΓβηι, 

ρΐαββΐ 3,3 ϋοδΐ3(ΐ3,β 3Γ3ΐη (αηΐΐιοίο^. £Γ3βο. XV 25, 7. 8) ρχο- 

νοβαΓβ Ιοπι. II ρ. 606 βοΐ. Ρ. 33βοΙ)8, ιι6ί Ιβ^ίΐιΐΓ: 

ές φάρ βωμόν όρής με, μήτε ταγχουρου 

πλίν^οις, μήτ’ Άλύβης παφέντα βώλοις. 

υ6ί ^3βο6δ^ηδ : μήτε τ’ αύροϋ Β?\ ο. 8αίιη. ¥ονΙ. μήτε 

Αουρίου. βί δβΐιοΐήχδΐα ίοιη. III ρ. 626: ό οέ νούς· ιύ γάρ όράς 

με ούτε χροσοΟν, ούτε άργυρούν τάφγμυρος γάρ ό χρυσός, ή λέξις 

*) </<β αροβίοΐίοαΐ οοιιβϋίιιέίοη» ον ααηοηβ ο/ (Ιιβ αροβίΙβΒ ίη οορίΐο. ιοίΐΚ αη βη^ΙιβΙι 

ΙναηαΙαΙίοη ί>α Ηβην}/ ΤαΚαηι. Σοηάοη 1848. 
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περσική, ηοη οιηηίηο νοηιιη νί(1ίί Μ. Ιυαοΐ’οζίιΐδ ίη Ιβχίοο αηηοηίοο 
ηιαηιι δβπρίο (Ιηι^άυηί Βαΐανοπιιη ίΐάδΟΓνίΐΐο) ρ. ΒΧΙΧ: ΝιΤιιΊ 

τϊΐονον Οναβαωη αταβ Όοβίαάαβ 8ο/ιοΙια8ύ67τι, τ/ηί τάηχουρον Ιίητ/νχι 

Ρ6ν8ΐοα αηνιΐΎη άίοί βαίοηίαίην7 οιιίηβ β?'τονΪ8 άιιρίίββπι βοηίοτη 

/111886 0671860. ΡνίτΥΙΟ 6711771 1ΙθΙθΙ)θΙθ Ιί1ΐ6ίθ7'ί (ίίΐ 6711771 6886 

8θλθΙία8ία6 ί11ίΐ18 ίηοάίΗ 710771671 6 Ιθ881Ζ οΐ)8 67' V 71 ί ίο 71 ΐΐ) II8 171 

Μβίιιιη II] 7 ραρ. 283 οοτ/7ΐονι) βταιιάί βινίί Ιοοΐ,ίο οονηιρία. ΐία 

6711771 ΙβΤ/ίί: εις [πΐ δυρΓίΐ] ΤαΙΙ ρρνίον ν6Ί'8118, 01171% Ι1ΐαΙα6θίΐ18 6886 

άοΐοοαί 7 ΜοΙθ88ητ7ΐ ρΐΌ ΤΐΌοΙιαβο Ιιτώοί ϊη β%ΐ67 τ/ηοά τιοίανίί ίατη 

άθθίΪ881771118 8αίη%7181Η8 , 7/111 6ί IΟ 01171% 71071 ίτίβοΐίοί ΟΟΤίίοοίΐΙΤα 

οιηοηάανίί. ριχιοίονοα Οθ8τηα6 ί11ίη8 ΙτιάϊοορΪ6Μ8ϊ 18 ]) 7 τ/ηοτη 

Μοηΐβαηοοηήΐ8 οάίάίΐ, Ιοροτ/ναρΙιίαττι ο1ΐ7'ί8ΐίαηατη ρνοοηΐ άιώίο 

ΗοΙοδοΙη8 Ιοτ/οΐ'αί7 ιώί τοιηχάροιν ρ. 139 Ώ οί ρ. 143 ν. 4 αηίβ 

βηοττη Ιίητ/ηα νοί Αχτυιηίΐαΐ'ητη νοί ΑβίΌΐ'ηττη Ιοανίοανονηνη ατινητη 

άίοίητη β 171886 ίβΤ/ίίΠΙ', 7/116771 807'ΐρΪ07'6771 θδ ΟΟπΙθ8 /ΐ7ΐΙ)ΙΐΪ886 ΟΤθάθ 

άίοίηηι Όο8ΐαάα6 8ο1ιοΙΐα8ί67τι. ηοη οιηηίηο Γβοίβ; ίηφίαιη: τάγ- 

χρου δοπΊχηκΙυιη. ηαηι ήΠίΟ: Ιοί) χχνίίί 19 Βικίοΐί Ιβχ. ρ. 265 

δί ηοη ίΐυηηη, οθγϊθ τοπάζιον: ίΐΐ’ίΐΐηοβ οΐιργδοοοίΐα ΙΥβ^- 

I ρ. 202 Α: ίΐί^Καηίοβ Ϊ&3 βΐ ίΐυηιηι Όοηι ρηδίιΐοο- 

οΙηΌδΙοηΐίΐΐΙι^ δ. ν. 2) νβπιηι υΐ 3,6 οοΐαΐβιιοΐιί ίΠπίδ οίβιηβηίίηί 

νοί'δίοηβδ 36§·^ρίΪ303δ ΓθίθΓ3ηι θΓ3ίίοηθΐη; ΟοοΓ^ίυδ Οοδίηαβ ρΓβ- 

δΙ)}τίθΓ, (|ΐιί βάίΟοηβηι ιηοιηρΙιίΟοαηι α^οιτηΊνίΙ, δβ ηοη §τ3βοιυη 

δθ6 ΐΙιοβαηιηη βχβηιρίυηι βχρΓβδδίδδθ δοΐ'ίΐηΐ 3). Αβίΐιίορβδ οηη- 

οίβηι οριβιη Αο^ρίίοδ ΙίΙιπιιη Ιιη^θγο Υαηδίβΐηί ΙΠιγο <ραο(ΐ3ΐη 4) 

ιΐδΐΐδ νΐ6ίί Η. Ταίΐαιηυδ: οριί δί Ιοίη Βικίοΐβ 3ί1 Ιιίδίοηαηι 3βίΙιίο- 

ρϊοαηι οοηιιηβηΟιηο 5) πίί νβΐ νοίηίδδβΐ νοί ροίπίδδβγ ίηίβΐΐβχίδδβΐ 

ρΐ'οουί 6π6ίο? Αβΐΐιίορβδ νοΓδίοηβηι 3β^γρΐί303ηι Ιββ63ΐιαιη νβι*- 

ίίδδβ. ίηδίίΐηίί ιηβί Γ3ΐίο ηοη ραΐίίιη* ηΐ Ιοηο’ΐΐδ δίηι ίη Ιιίδ ΐΐ'αοΐαηάίδ: 

δθ6 (]ΐιί Υβΐ'63 : Ρ>£Ί. : ΛΟΧϊΐΥι^: Βίκίοΐί ρ. 314 γπθ4. 

1) αυτή ή Σάαου χώρα ύατάτη έατί τών Αί^ιόπων, ευδα καί πολύ χρυσίου έστί το λεγόμενον 

ταγχάρας. Μοηίί.ααοοη ηονα οοΐΐοοί. II ρ. ]43 ϋ. — 3) ΐία Ί'δΒ σάπφειρος ΐπάίοβ ραηϊρτΐ·ι/α 

αιηαίιιβ ά δαίατηο ρΐαηβία; 1ιβΙ>Γ. ΐικίΐοβ ηάηΐίΐιαία νβΐ ηΙΓΜαΙα 11ο11α-Βοι;1ΐί1ΐη§1ί I 921 

Ιιάθΐΐΐϋΐη; 8γΓ. 1^3 βήρυλλος ίικίίοο νάΐάί/νι/α Υίι1Γπ\α οΐ'ίιιτκΐιΐδ; ^ρΊ3 μ.άραγδος ζαάραγόος 

ίπΛΐοθ νιαναΑαία ] 1ιβΙ>ι·. “Ι3Τ3 Εδα). ίΐν 11, οΐιαίεΐ. «1Η3*13 , δ^Γ. «Πίΐρ, Παί. ο1ιαΙοζάοηίη& 

ιχιιαιη Ιβχϊοο^ΓίαρΙιϊ 8γΓίαοϊ οοΓηα 1»βδίΪ3,β οιιϊπδάαιη βδδβ άΐοίΐιιί ηπο οα1(ι·οηπη οαριιΐϊ ϊηιΐιιοΐ 

δοΐοαηί, ηοη άιιΐιΐίο <γυΐη ϊηάΐοαηι Αΐιαάραάλβηπ 8ΐΙ ϊ. β. οηΐΐβΐΐαδ, ιΊιίηοοβΓΟδ ίβηιΐηα, ρετ- 

δίοηιη ΑανΑαάαη (κροχόττας Πιοί. 1>ϊ 1)1- ΟΟΕ ρ. 456 Α: χαρτάζωνον ΑβΠαη. η,αί. Ιιΐδί. ΧΥΙ 20), 

§ι·αεοιιιη κορχόδειλος νεί κροκόδειλος, εοίβηΐ βηίηι εαάβηι νοείΐϋηΐίΐ ο,ΐΐα ίΐΐϊΐδ Γβ§ΐοηϊΙ)ΐΐ8 

3,ηίπι&ΐΐ3, Λβδϊ^ηαιβ. — 3) Α^£ρΛν£ΐΐ€.ττιπ 4 £»ολ. ^)£ΐι Λ.^ηI ίι ρεΛν-Λ\.Λ.ριο 

Α Α.^1ι 1 ίι ρεΛν.-11-ε.ΜΟ^Τ Ρ8· ^IΥ ΤαΙΐ. — 4) Γΐιΐδίοΐΐ’β άο Ι’θ^ΐΐδβ ά’ΑΙεχαηάηβ 
1677 : Ταίίαιη ρι-βίιιοβ ρ. ν—χϊΐϊ. — 5) ρ£. 305—335. 
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αβ^ρΐίδδαΓΘ ηοη νίείβΐ βΐ 6Χ δίΐΐΐΐάίβο (Ατΐ€)τ6τηπευί ιιε χωρβ. £ 

2£.ωτϊϊ βΧρΓβδδα 6886 νβΐ ΐοΐίβδ 1’βρβΐίΐυΐη : βχ ετήε 266'. 

βιιηι ηβηηβ ίη ίΐβΐΐιίορίβίΐ ηβφΐβ ίη ίΐβ^γρΐίαβίΐ 1ίη§·ηίΐ ηίηιίδ νβΓ- 

δίΐΐυηι (ϋχβπαι. 

ββϋΐίο ιηβηχρίιίΐίοα ίη δβρΐβηι ΙίΙη’Οδ οΐίνίδίΐ βδΐ: ίηίΐίο ΐίΐηΐιπη 

βαηοηβδ ηηιηβΓαηΐυΓ, δβ(1 οΐΐοα οαηοηβηι ηηάβίμιαάΓα^βδίιηηηι ίδιο 

άίηηιβηάί ηιοάο ηοη ρΐΌββεΙίΐυΓ. ηοιηβη βαηοηυιη α Ταΐΐαπιο 

βάίΐίοηί αάδβηρΐί β οοάίοβ δαίιίιΐίβο ρβΐίΐί δυηΐ 1). 

ΙίΒβΓ ρπηιηδ, ιγια ίάβηι β8ΐ Ιίδβτ 8ββΠ7ΐάιΐ8 , ρ. λ.—κ-^ βαάβηι 

οοηΐίηβΐ ομιαβ ^ταβοβ ίη ηοδΐΐ’ί νοίηηιίηίδ βαρίΐβ υηάββίηιο Ιβ^ηηΐιπ·. 

Ιίββΐ’ δβοιιηοΐυδ, ψιί ίάβτη ββέ Ιίδβν ΐ,βΗίηβ, ρ. λΐχ— 

ΙίΙοβΓ ΐβΓΐίηδ, ψιί ιάβΊπ β8( ΙϊίβΓ ψιανίη8, ρ. —ΡΙίν βαάβιη 

οοηΐίηβΐ (μιαβ μταβοβ ίη ηοδΐη νοίηηιίηίδ οαρίΐβ ρπηιο Ιβ^ιιηΐιΐΓ 

ί. β. οοηδΐίΐιιΐ. αροδΐ. VIII 1 βΐ 2. 

1ίΙ»6Γ ((υίΐΓίιΐδ , ψιί ίάβηι 68έ Ιιδβν (]ΐαηίιΐ8, ρ. ριγ—ρλ<\. οοηδΐ. 

αροδΐ. VIII 3—27 δβ<1 ηιηΐΐίδ ρΓαβΐβπηίδδίδ, ηοη ηυΐΐίδ αάιΐίΐίδ. 

ηβηΐκ]ΐιαιη νβΓΟ οβίίΐίο ίΐβ^ρΐίίίβα βίδ οιηηίΐηΐδ οαΐ’βΐ, ομιαβ ραΐυί- 

αροΐιαβ οοηδΐαηΐίηοροΐίΐαηί ηοη Γβοβρβπιηΐ, δβοΐ βαιη 1β°’βηι δί6ί 

δβηρδίδδΘ νίοΙβΐαΓ, ηΐ βίοίαΐ ΙίΐιΐΓ^ίαδ οιηηβδ, Γβΐίηβαΐ ομιαβ οΐβ 

οβπηιοηϋδ ίαοίβηοΐίδ ίηνβηίαηΐηι*. ίΐαομιβ β οαρίΐίΐηΐδ 5 βΐ 12 ββΐίΐίο— 

ηιηη ηοδΐΐ'έίΓηηι δβΐ’νανίΐ νβΛα μή τις των άπιστων] βΐ (ριιαβ Ιιίδ 

δίιηίΐία α οΐίαοοηο αηΐβ οοβηαηι δαοΓαηι οΐαηιαηοΐα δαηΐ. οί*. ρ. XIII. 

1ίΙ)βΓ ομιίηΐηδ, β^ηί ίάβηι β8ί Ιίδβν 8βχίιΐ8, ρ. ρλν—ρ^γ. οοηδΐ. 

αροδΐ. VIII 28. 30. 31. 32, 11 πας δέ πιστός — 12 έδιδάζαμεν. 

33. 34. 42—46. 

Ιίββΐ’ δβχΐηδ, ψιί ίάβηι β8ί Ιιδβν 8β])ίίηιπ8, ρ. ρ^£—ρο*.. οοηδΐ. 

αροδΐ. VIII 32, 1 οί πρώτως προσιόντες — 10 διδακτοί 3εοϋ 2). 

1ί6βΓ δβρΐίηιιΐδ, β/ιιΐ ίάβηι β8ί Ιίδβΐ* οβίανιΐ8, ρ. ρο^—οίΐηο- 

ηβδ αροδΐοΐίοί, Ιιυίιΐδ νοίιοηίηίδ Οίΐρ. IV. 

βάίΐίο ΐ!ιβ6ίΐηίΐ ίη βαηοηβδ οΐίγίδα βδΐ αΐ^ηβ ίΐίΐ ^ηίάβηι, ηΐ 

Γβο’ΐιΐίΐβ 1—30 Γ[ΐηΐ6 ηηηιβΓβηΐηΐ' βχ Ιιιιίιΐδ νοίπηιίηίδ βίαρίΐβ ιτη- 

άβοίηιο ίηΐβΐΐβο’ί ροδδίΐ: ηηηι οοοίίββιη δαΜάίβηηι ίη ΙίΟβΙΙο ίδιο 

(ϋπηιβηάο δβ^ιιιιΐηδ δίπη. 

λί\. €.τϋ£ η ^πιοκοιιοο. α,βΐΐιίορ. § 21, Ι^ιιοΐοΐί ρ. 323, ιιΐη ΙίΐηΓμίίΐ 

ίηΐβμτίοΓ. 

*\β. £Τ&£ 116. Ιΐρ£6βτττερ06. ίΙβΐΙΐΙΟρ. § 22, ΙλκΙ. ρ. 327. 

λγ. 6τ£ι6 η 2^1 ΛΗΟΙΙΟΟ. «Χβίΐΐΐορ. § 23, 1ιΠ(1. ρ. 328. 

0 ρι-βΓαοο ρ. χΐν. — 2) ικΐ § 10 ο£. Ρβίη βρΐβίοίαιη αΛ ^α^οι)ι1η1 Λαί;ιιη ορ. Ιο. 



XII 

£τ&£ η ^ΟΛνοΛοτΊτττο. αοίΐι. § 24, ϋιΐκΐ. ρ. 806. 

'λ.£. £τβ£ τι Λ.Ϊ1Λ.Τ*1ΐω£ΤΪΙ£. αοίΐι. § 26 Α. 

ετβε τι ^τποί^ΐίνΗΟηοί.. αβίΐι. § 26 0. 

λ^· £τβ£ Π£ χΗρίν. 3βΐ1ΐ. § 25. 

Χη. £Τ&£ Α Τΐίνρ^£ϊΙΟ£. αβΐΐΐ. § 26 Β. 

ετβε κε £λνοτ [βθ(1. οηοτ ] η τλΑιτΌ. ίΐ6ΐ1ι. § 26 Ο. 

Αν. £Τ&£ ίτ ρ<ΰΛν£ ή &£ρρ£. ΪΤΛ.Ι £Τ ΪΤΛ. Α ΙΓ£1ΓθΤΟΙ 6 <£θ!ΓΪΙ £ Τ ΙΙΙ£ΤΙ£. 

αβίΐι. § 27. 

ΑΤΑ.. £τίί£ η £ΙΟΤΤ£ ΛνϊΙ η £ΤΐΙ£ΤΙΙΛν£Ι [βίο], ίΐβΐΐι. § 27 Β. 28. 29. 

Ανίι. ετβε ττε ;)£ροηθ£ η η ετ εωτΑ £ π α$Λ.ίχ.£ Ανιι τι £Λ. ή ειοττε Αντί ιι 

£ΤΙΪ£ΤΙΛνθI [δίβ]. ίΐβίΐΐ. § 30. 

Ανν*. £τ^£ τ ΰ'ι η «ΑηΧ η η £τ εωτΑν £ π υίΛ.2£.£. ίιοΐΐι. § 31. 

Αν2^. £τίΐ£ Τ <££ [θθ3. «ε] ίτ Κλ <7ΐ2£ £2£ΙΤ ίΐ ΚΛ.τΗ^ΟΤΓΑν£ΪΤθ£. Εβΐΐΐ. § 32. 

Αν£. £Τ&£ Λ £Τ [η £Τ 1)ίδ δΟΓ. 111 ΟΟ^ΙΟβ] ΪΙΛ> 2£Ι β*νΤΤΤΙ£ΑνΛ.. 36ί1ΐ. 

§33. 

Ανν^. £Τ&£ Αν 1Τ£<ρΛ.!Χ_0£Ι£ Α βίνΤΤΤΙ£ΑνΛ. £Τ ΟΤΓίν^β. 3βΐ1ΐ. § 34. 1Π ΟΘίΙίοΘ 

ίΐιβίιαηο (1π36 ρα^ίηαβ (45. 46) «Β βούοιτι 3 ^ιιο οβίβπι ΙΠίΓαπο 

6ΧΛΓ3Ϊ36 (Ιίοΐΐβοίο 1116111 ρΐΐίΐίοίΐ δΟΙ’ίρί^Θ δΐΐΐΐΐ, 1111(1θ ΘΠΟΐΟ 

ίοητιαιη = οοντε. 

Αν^. £Τ&£ Τ ΪΤΗ£ΤΙίν. 3βί1ΐ. § 35. 

ΑνΗ. £τ^£ π ΪΤΛ.ΤΓ ίτ οιτωλν. 3βί1ΐ. § 36 Α. 

Αν Ο. £Τ&£ 2££ Α ΪΤ-£Τ£-ΟίΤΙ}£ Λ.Ϊ1 ΤΤ£ £ Τρ£ ή ΗΛ.ΤΗ^ΟΐΓΑν£ηθ£ ΟΤΡίΟΛν Μ11 Α 

ΤΙΙ£ΤΟ£. 36ί1ΐ. § 36 Β. 

η. £τ&£ ·χ£ ιτ}νΐί£ £ οττιοΑν Οϊΐ οτ £πι£ΤΗΑν£ι ΑνΤι οττ ρωιι^ε. αοΐΐι. § 37. 

ΪΤΛ.. £τβ£ 2££ 11-ΟΤΟ-11} 11} £ ΤΤ£ £ Ο Τ'61 Αν 0*1 ΟΤΓ 11}£Τ1-£ΛνθΤ. 

ϊ\β. £Τ&£ Π Ώ^ΙΤΤΪΤΟΪΙ Π ΪΙ£ 3£ΗρΛ.. 36ΐ1ΐ. § 38. 

Μΐ5. £τ&£ ίτ κίνρττοε ετε θ}τΐί£ £ τιροετΊΐόν^κε [ί. 6. προσενέγχ'Χι] Αλνοοττ 

Α Π £ΤΤΙ£ΚθΠΟ£. 3βί1ΐ. § 39. 

κιχ., τ ενλ-ΟΤΜΛ. ή ίτ κΛ,ρτιοε. 

ΪΤ£. £τβ£ 2££ ΑϊΤ£Τ£ υ}ΙΤ}£ ΛΪ1 Ιΐ£ £ Τρ£ 'λ.Λ.Λ.Τ' Π ρ(ύλν£ Τ£ΤΤ 'λ.Λ.Λ.Τ' ΟΛν 

ΤΤΛ,ε^ίν Τ ΟΗ [^Λ.^11 00(1.] ΪΙ Τ£1Γ«07Γ £Τ «}ΙΙϊ£ £ Ο^ΓΙΟΛν ΤΙ £ΗΤ£. 

36ΐ1ΐ. § 40. 

Ιΐς. £Τ&£ 2££ π-£Τ£-0|11}£ [ Π£Τ£Τ11}α}[£ 004.] £ ΪΤ ί>^ΙίνΚΟΪΙΟ£ £ Τΐρθ£- 

Κ<\ρΤΗρ£1 £ ΤΤ £ΤΤ1£ΚΟΤΤΟ£. 3βί1ΐ. § 41. 

115· €τβ£ ΤΤ ΪΤΛ.Τ' £Τ α|υ^£ £Τ ΟίΤν-Ηλ. ίΐβίΐΐ. § 42. 

ΪΤΗ. £τβε 2££ ΤΤ-£Τ£-μ}11}£ Π£ £ 2£.Ι £ βθΧ ΟϊΤ Τ £ΤΓ^ΛρΤΐ£Τ1 Λ. [δίθ] Π 

«^ορπ Α ΤΙ £01Τ £Τ ΟΤΓΙΤίν ΤίΑθ£ £ Ο^ρίνΐ. ΑνΠίντθ1ΓΤ£ΤΤ Λ.Λ.Λ.7Γ ΪΤ ΟΙΤΛ.Λ.1Γ. 

36ΐ1ι. § 43. 



XIΓI 

11^. £τ£ΐ£ 2££ 11-£Τ£-11|ΙΙϊ£ Τϊ£ € ρθ£ΙΟ (£.11 ΟΤΓ ωρ2£ £ Τ £1Γ3£ΧρΗ£Τ IX. 

αβίΚ. § 44 Α. 

£ · £Τ&£ 2££ Αν η-£Τ£-«$υί6 XII Π£ £ π[χ|€ΤΤ λ.ΧΧ7Ρ £ βο'λ. 0Λ1 ΤΙ ΪΙΟΤΗρίΟΐΙ. 

αοίΐτ. § 44 Β. 

^χ. £τ^£ Α Ανίν ή τωΛνο. Γίΐτϋχ τω.νν£ ίίΓαΙ). αίοδοοικίΐίϋί;, 80- 

ροϋνίΐ. αβίΐι. § 46. 

%&. £τ£»£ 11 ϋΧ^ £Τ£ α|ϋ|£ € Ο^κλ. ίΐβΐΐΐ. § 47 1). 

€Τβ£ 11 £ ^ΧρίΟΛΙΧ Λΐϊϊ Ϊ1£ ^)(Μρθ!Χ.ΟΪ1ΪΧ. £ ΤΑΛ. Τρ£ 'λ.ΧΧΤΓ Ο|0ΤΓΙΙ|0ΐΓ 

αιλιο^ ^ 2^ωοττ. ίΐοΒι. § 48—51. οοηδΐίΐιιΐ. ίΐροδΐ. VIII 1—8. 

£ΐ2^. £τ£>£ λ £ΐιΐ£κοπο£. αοΐΐι. § 52 Α. οοηδί. αροδί. "VIII 4 2 επί¬ 

σκοπος δει χειροτονείσαι . . . 3 5, 4—Ο 80(1 οηπδδΐδ § 6 νβιΊ)ΐ*8 

ΧΙΓίΟ 11 Τ£Ι 0£ £ρ «$ΧΙ1 ΤΙ £ΠΙ£Κ0ϊ\0£ 2£_£Κ 11 £1Γ^ΟΟΤΓ£ ΤΗρΟΙΓ £ βο'λ.. 

£Τ£ ΤΤ|Τ1ϊ£ £ Τρ£<^ ΧΧ1Τ. €ΙΤ£ ΟΧ 11 £Τ 0|ωΐ1£ Αΐϊϊ Π Κ£ £££ΤΙ£"). 

δβ^υίΐιπ’ οοηδΐ. VIII 11 4 ό διάκονος — 6: (Ιβίικίβ ροδί νβιΊια 

καί ό διάκονος κραζέτω οαραί ΙίΙιπ οοίίΐνΐ (Ιικκίοοίιηιιηι ΐηιΐβ 

ίΐ μή τις ιΐδίμιβ έστώτες ώμεν, οηιίδδα οοίτοιίαΐίοηβ ί11<α οί 

τήν πρώτην ευχήν ευχόμενοι προέΧ3ετε. 

τιρο£φ£ρηι (ΐ. ο. ιιΐΐίηιυητ Υ00ίΐ6ΐΐ1ΐ11Π 00118Ϊ:. ίΐροδί. VIII 12 1). 

&βί1ι. § 52 Β. οοηδί. ηροδί. VIII 12 2. άβίικίβ: καί ούτως ό 

άρχιερεύς εύζάσέάω επί τγ προσφορά ϊνα τό άηιον πνεύμα καταβή 

επ' αυτήν, τον μεν άρτον ποιείτο) σώμα τού χριστού, τό δε ποτή- 

ριον αίμα τού χριστού, καί τεΧέσας τάς προσευχάς πάσας, ας 

δει αυτόν Χέγειν, πρώτος μεταΧαμβανετω ό επίσκοπος (οοιίδΐ. 

ίΐροδΐ. VIII 13 4), μετ’1 αυτόν οί πρεσβύτεροι, μετ' αυτούς οί 

διάκονοι καί ομοίως πάντες οί Χοιποί κΧηρικοί κατά τάξιν * μετ' 

αυτούς πάς ό Χάος μεταΧαμβανέτω. διδούς δε ο επίσκοπος Χε- 

γέτω, οτι τούτο έστι το σώμα τού χριστού, καί ό δεχόμενος 

λεγετω, οτι αμήν, όρ,οίως δε καί ό διάκονος διδούς το ποτήριον 

λεγέτω, οτι τούτο έστι τό αίμα τού χριστού* τούτο έστι τό 7τοτή- 

ριον τής ζωής, καί ό δεχόμενος άποκρινέσ3ω οτι αμήν, καί ψαλ- 

λετωσαν διδόντες έως αν παύσο)νται συνάηοντες πάντες. όταν δε 

πάντες μεταΧάβωσι καί πάσαι αί ηυνάίχες μεταλά/3οισι καί έν 

τώ παύσασέάαι ψάλλοντα τον ψάλτην, ό διάκονος άνακραυγαζέτω 

!) ν. ίτα^ιηβηΐδ <Ιιι 1ϊνι·β ^ηοδίΐςμιβ , ΐηίΐΐαΐβ Αροοίΐίγρεβ ά’Αάαιη. ρ. ραχ Ε. Κβηαη. 

(βχΐΓαίΙ άιι ,ϊοιίΓηαΙ Α$ΐαΙ. 1853): αΜ Κβηαηιιβ α ιηβ ΐηδδΐΐδ ηοδΐπιιη Ιοοιπη οοηίοιτβ οιιιη 

ΙβδίαιηβηΙο Αά&ηιΐ ΙιοΓίαίαδ ββί. — 2) καί έπειδάν ούτως τελέσ^ ό επίσκοπος τάς εύχάς πάσας 

άς δει αύτόν ποιεΐν είτε οπερ των αρριυστων είτε [?] υπέρ των λοιπών. Ιι&βο ηι&ηϊί’βδίο νβιΊΐίΐ 

Ιιοηιίηϊδ βυηί οιναίϊοηεητ 1οη£ϊθΓθΐη ίη Ιη’βνΐιΐδ οοηίΓαΙίΘηίΐδ. 



ΧΙΥ 

λεγων (βίΐρ. 14): μεταλαβόντες πάντες τού τίμιου αίματος καί 

του σώματος τού χριστού, ευχαρίστησα)μεν αύτώ ότι κατηζίωσεν 

ημάς μετέχειν [μετασχεϊν? Λνετε^ε] των μυστηρίο)ν αυτού των 

άγιων καί τών αθανάτων, τών ήρι^μημένων έν τω ούρανώ. καί 

επειτα (15) 6 επίσκοπος προσευχέσ$ω ευχαριστών επί τώ φαγεϊν 

το σώμα καί τώ πιεΐν το αίμα τού χριστού, τελέσαντος δέ αυτού 

προσεύξασ^αι 6 διάκονος λεγετω οτι κλίνατε την κεφαλήν υμών 

τώ κυρίω καί εύλογεϊσ3·ε. καί εύλογηΒ’έντων αυτών 6 οιάκονος 

λεγετω αυτοϊς ότ1 απολύεστε εν ειρήνη, τά λειφίάησόμενα δέ 

ολίγα [ψιχία ?] οί πρεσβύτεροι και οί διάκονοι συστελλέτο)σαν 

σφοδρά προσέχοντες αυτοϊς μή πολλά περισσεύση , ϊνα μη κρίμα 

γένηται έπ' αυτούς μέγα σφοδρά ώς επί τούς υιούς Άαρών καί 

τούς υιούς Ηλεί, οΰς επάταζε το άγιον πνεύμα, διότι ούκ έφυλά- 

ζαντο τού μή καταφρονεϊν τής θυσίας τού κυρίου, ή πόσω μάλλον 

οί καταφρονήσοντες τού σώματος καί τού αίματος τού κυρίου; 

ηγούμενοι τροφήν είναι σο)ματικήν μόνον ής μετάλαμβάνουσι 

καί μή πνευματικήν, ταύτα δε περί τής άγιας μυστικής λατρείας 

διατασσόμε^α ύμϊν , ώ επίσκοποι καί πρεσβύτεροι καί διάκονοι. 

ετϋε τε ^ιρο^οιιΐΛ. ή ηε πρεεβτττεροε α\Τι η. ιχ,ΐΛ,κοηοε. αβίΐΐ. 

§ 53. βοηδί. VIII 16. πρεσβύτερον δε χειροτονών, ώ επίσκοπε, 

τήν χεΐρά σου επί τής κεφαλής αυτού έπιτί$ει, τών πρεσβυτέρων 

πάντων έστώτων καί τών διακόνων προσευχόμενος χειροτονήσεις 

αυτόν, (βοηδΐ. VIII 17) καί τον διάκονον χειροτονήσεις κατά τον 

αυτόν τρόπον, περί δε τών ύποδιακόνων καί τών αναγνωστών καί 

τών διακονισσών προείπομεν οτι ου δει χειροτονεϊν αυτούς. 

£3· ετ£ε η £ΟΑ\.θλθΤΜΤΗε. ίΐβΐΐΐ. § 54. ΟΟΠδΐίί. VIII 23 , 86(1 ίαβίΐο 

Ιαβοΐη ηοιηίηβ. ομολογητής κτέ. 

%η. ετβε Α π^ρ^εηοε. ίΐβΐΐι. § 55 Α. οοπδΐ. VIII 24, ΐαβίΐο Ια- 

βοΐή ηοηιίηβ. παρθένος κτέ. 

ετβε η£ χΗρ«\, ίΐβΐΐι. § 55 Β. οοιίδΐ. VIII 25, ΐαβίίο ΒβΙώαβί 

ηοηιίηβ. χήρα κτέ. 

Ο. ετβε Λ ε^ΟρίΜεΜΟε [δίβ]. αβίΐι. § 55 Ο. βοηδί. VIII 26, 

ηιΐη’ίβα οηιίδδα. 

Οίν. ετ£ε 2εε τι-ετε-α|α|ε πε ε τρεττ 3£ΐρο;χ.οιιει Α π ειυεκοποε ^ιτη 

οτρκρ *) η εηιεκοηοε. ίΐβΐΐΐ. § 56—59. ΟΟΙΙδΐ. VIII 27. 28 δβ4 

ίίΐβίΐο 8ίιηοηίδ ηοηιίηβ. 

!) οί. ηοχηβη ιτΐίΐιιποιχιη νανβηϋηα Τβΐ'ίαΐΐ. αρο1ο£. 2, 8 = πόση βασίλισσα. εΟΙΓΤίϋΙΙ. 

(ϋηκβί'β. 



ΧΥ 

οβ. £τ£ι£ II Λνϊί « ρ£ΜΗΤ. ίΐβΐΐΐ. § 60. 0011δΐ. VIII 30, 

οηιίδδΛ πιΐηΐοα. πασα άπαρχη προσκομίζεται κτέ. 

Ο^. £τβ£ η £Τ ΚΛ. ρ ^ΟΤΓΟ ΟΪΙ Ϊ1£ Ιΐρθ£φθρίν . Αΐ101ΓΤΛ.λ.007Γ £ <£ρΛ.ΐ Α 

π ΛίνΊΓ Α π Ανιτ£ΤΗριοη. ίΐβΐΐΐ. § 61. οοηδΐ. VIII 31, ΟίηίδδΛ 

πιΐηΐοα. 

ΟίΧ.. £τβ£ η £Ϊ1Τ Λ.-5"^· Α Π£ΤΓ07Γ0Ι £ Αν£Τ£()££ £ Αν ΑνΐΡ£ΤΗρΐ0ϊΙ £Τ 07ΓίνΛ.β. 

8-βΐΙι. § 62. οοηδΐ. VIII 32 1 οί πρ. δβ(1 οοάοχ ηιαηοιίδ, υΐ 
ηΐΐιχι νοιΊηι τα κατ’ αυτούς ηίΐιίΐ (ΙβίηηΓβ ροδδίηιιΐδ. Ιιοο ίέΐηιοη 

οβιΊηηι Αοίΐιίορβηι β νβΓδΐοηβ δαίπάιοα νβΓίΐβδβ: ηαηι βίΐίΐίο 
ηιβηιρίπΐίοίΐ οοηδΐ. ΥΙΙΙ 32 1 —10 [= 1ΐ6. ΥΙ] αϋο Ιοοο 

θχΙιίΟβΐ. ββφΐιιηίιη· ίη ιιοΐΐιίορίοο οοοίίοο § 63 άβ αΗίβσίίβ & 

ορίββίί8 ηιβηιρίι. ρ. ρ^£ θά. Τίΐΐΐ. £^&£ ιιι τ£χηι ι\£Λν ηι ιοπ£ νοί 

II > 8γαΙ>. = οοηδΐ. ΥΙΙΙ 32 5.6: — § 64 άβ 

βοηβιώίηα βίο. οοηδΐ. VIII 32 7: — § 65 άβ οτπ7ΐϊΙ)ΐί8 βάβΙίΙ>ιΐ8 

?ηη'8 βοβΎηίηίβψιβ 6νβίΙαηίίΙ)ΐΐ8 τηαηέ, [ηΐ] Ιανβηί ηιαηη8 

βηα8 & ονβηί. οοηδΐ. Λ7ΙΙΙ 32 11 *): — § 66 άβ οτη?ιιΊ)ΐΐ8 βάβϊί- 

1οΗ8 νίτΐ8 βοβπιίηΪ8ψιβ [ηΐ] βοηνβνΐαηί ββτνο8 βηο8, & ψιίβ- 

ίβηι α ΙαΙ)θτίΙ)Η8 βοηββάαηΐ ίΙΙίβ άίβ 8αΙ)[αίί ώ Όοπιίηίοά. 

οοηδΐ. αροδί. ΥΙΙΙ 32 12: 33 1: — § 67 ηβ βίίατη βαβίαηί 

ορηβ άοτηββιίίοιωη άίβ ββρΐίηιο 1ιβΙ>άοηιαάί8 ['αηβίΐβ, ηββ ίη 

βοΐβηηίΐαίβ ββ/ΐοτηηι. οοηδΐ. VIII 33 2. 3: — § 68 άβ 

ίβτηρονβρτββηηι. οοηδΐ. ΥΙΙΙ 34 2) 1: — § 69 8ί ηοη ροβίΐΐ8 

αβββάβνβ αά ΕββΙββαιη [ίβηψονβ ρβτ/'βοηΐίοηίβ] Ερίββορηβ αάιηί- 

ηίβίνβί 8. Οοβηαηι ίη άοτηο βηα. Υίτ ηιηηάηβ πιηηάαηι τβάάίΐ 

ΕββΙββαηι ώ νίν ρνοβαηιΐΒ ρνοβαηαί ΕββΙββαηι 3). οοηδΐ. 

0 Οίβηιοηδ. αΐβχ. ρ. 227, 47/48 έθος τούτο Ιουδαίων ώς καί τό πολλάχις επί κοίτη βαπτί- 

ζεσθαι. ΕχοοΙ. χΐχ 15 γίνεσθε έτοιμοι.μή προσέλθητε γυναικί. Εβνϊί. χν 18. ίβδίαιη. 

Νβρίιίΐιαίϊιη 8 (Οι-αθ. I ρ. 217) καιρός συνουσίας γυναικός αύτού καί καιρός εγκράτειας εις προ¬ 

σευχήν αύτού. Οΐβπιβηδ αΐβχ. ρ. 198,12. 13 ουδέ μήν τόν άπό τής κατά συζυγίαν κοίτης ομοίως 

ώς πάλαι βαπτίζεσθαι καί νΰν προστάσσει ή θεία διά κυρίου πρόνοια. ΡδβικΙο-Εηοϊηη. αηιοΓβδ 42 

(II 445 Εζ.) θηλύτητος εύνή, άφ’ής άναστάς έκαστος ευθύ λουτρού χρεΐός εστιν. Ειιοϊίΐιι. ψευδολογ. 

23 (III ρ. 180) άπό τού σού φιλήματος καί ιού εκείνου τις αν ή ίεροΐς ή βωμοΐς προσελθοι; 

τις δ’ άν θεός έπακούσειεν ετι εύχομε'νου; πόσων περιρραντηρίων, πόσων ποταμών δεΐ; —· 

3) ΤβΓίιιΙΙ. άβ ΟΓαί. 25 άβ ίβνιρονβ νέτο ηοη βτίΐ οϋοβα βχίτίηβββηβ ΌΐίΒβτυαϋο βϋαηι Ιιονανηιη 

2ηαηιηάανι, ΐαΐαηνηι άίβ ο βοηιιηηηίηηι >ιηαβ άίβί ίηΐβν&ραΐία βΐςηαηί, ίβνΐία, &βχΐα, ηοηα, 

φΗαβ 8ο/βηηίοη'8 ίη &βνίρίηνί8 ίηνβηϊνβ β8(. Οΐοηιβπδ αΐβχ. ρ. 306, 45/46 εί δε τινες καί ώρας 

τακτάς άπονέμουσιν ευχή, ώς τρίτην φέρε καί εκτην καί έννάτην, άλλ’ούν γε ό γνωστικός παρά 

δλον εύχεται τόν βίον. ΐθ. ρ. 80, 27. 28 πολλάκις καί τής νυκτός άνεγερτέον τής κοίτης καί τόν 
θεόν εΰλογητεον. — 3) ΤβΓίαΙΙ. <Ιβ δρβοίαο. 8 ϊοβα ηοη βοηίανη,ίηαηΐ, 8βά %ηαβ ίη Ιοβί8 βηηί: 

15 [Ιοοα] ηοη ρεν βεηιεί ίρεα ηο8 ίη^ηίηαηί, 8εά ρεν εα ς[ΐιαε ίϊΐίβ ςενηηίιιν. οβίβΓΠΐη βί. Ειι- 

οϊαιι. ΑΙβχαπθβΓ $. ψευδόμαντις 38 (II 244 Κβΐζ): πρόρρησις ήν ώσπερ Άθήνησι τοιαύτη · εί 

τις άθεος ή χριστιανός ή επικούρειος ήκει κατάσκοπος των όργίων , φευγέτω · οί δε πιστεύοντες 

τ<ΐ> θεφ τελείσθωσαν τύχη τή αγαθή. ΟΙίΓΥδΟδίοιη. Ιιοιηίΐ. ΐπ ορ. &ά· ΙΙβθΐ'αβ. ιζ ίοπι. IV 



XVI 

VIII 34 2: — § ΙΟ άΐβύιιβ, τη ψιίΙηΐΒ άβοβί /αββτβ βοηη- 

τηβ'ηιοναίΐοηβτη βονηνη, ψιί οίτάονηιινβνηηί. οοηδί. VIII 

42—44 *): — § 71 Ι)β ίίΐϊβ ψιτ τη βχτίτητη ψβΙΙπηίην νβϊί- 

(] 107118 βαΛί/α: & άβ ίίΐίβ ψιί /ιιρίιιηί β σίνίίαίβ τη οίνιίαίβηι 

τβίτφίοηίβ οαη/α, ηί βηνβηί β08 οοη^ηηοίττη. Ώβ ηίη Βαοβν- 

άοίίί β]ίΐ8(]ηβ Ιίηιι(ϊόπ8. οοηδί. VIII 45 βί 46. 

βΐ 4β νΘΓδίοηίΙηΐδ οοΐίΐίβιιοΐπ οίβιηβηίίηί ϋΐίιΐδ αβ^γρΐί^οίδ 

βί ίΐβίίπορΐβίΐ Ιιαβίβηιΐδ: δ^ηίίβα Βΐιίβηι (ραΐίδ ίίιβί'ίί βο^ηοδββηιιΐδ 

βχ βίδ (ψιιη,β οοάίοίδ δαη^βΓίιΐΛΐιβηδίδ ΐη^βδίιηί οβίίΐνΐ Η1)Γ&πη3 

ΓπβΐϊΐοπαΘ ρΓοοϋάίί: ν. Γβΐίοριίαδ ΐυ,πδ βββίβδ. δγι\ ρ. 

ρ. 524 δανΐΐ. είπέ δή μοι, παρακαλώ, έν τοΐς όλυμ.πιακοΐς άγώσιν ούχί Ιστηκεν ό κήρυξ βοών 

μέγα καί υψηλόν· εΐ τις τούτου κατηγορεί; μή δούλος έστι; μη κλέπτης; μή τρόπων πονη¬ 

ρών;. . . . [αρνιά οΐιπδίΐαηοδ] ού λέγει· μή τις τούτου κατηγορεί; αλλά τί; εί τις εαυτού 

κατηγορεί, όταν γάρ είπη * τά άγια τοΐς άγίοις: τούτο λέγει · εΐ τις ούκ έστιν άγιος, μή προσίτω. 

ιηα§ηαιη Ιιηΐηδ ΐιονηΐΐΐαβ ραι-ίβιη ΐη ίΐιβΐιαηηπι δβπηοηβηι νβΓδαχη ΐιαΐιβδ αρνιά Οβοΐ'^ΐηηι ΐη 

ίι·α§ηιβηίο Ιοίιαηηΐδ Β,οπιαβ α. 1789 βάΐίο ρ. 425—440. ροίβδί ίαΐΐδ δΐηιΐΐΐίηάο οχ·ία βδδβ βχ 

ΐηηαία ςηαάαπι δβηίβηίΐαβ νβπίαίβ, ηααβ βίϊβοΐί ηί νβΐ ρΐαπβδ η1ίι·ο βαηάβηι αηιρΙβοίβΓβηίιΐΓ 

ορϊηΐοηβιη νβΐ οηιηβδ, ςηηηι άΐνοΐαδββί νχηαδΐ βί βχ ραίπδ βνιΐ ροίβδίαίβ βχΐδδβί άΐοίηηι «γηοά- 

άαηι, ροδδβηί οοοαραΓβ. βί. Οΐβνηβηί. αΐβχ. ρ. 78, 12: τό τερπνόν τής άνθήσεως οί καταστεφ&έντες 

άπολλύουσιν · ούτε γάρ άπολαύουσι τής όψεως οί άναδούμενοι τον στέφανον ύπέρ τάς όψεις ουδέ 

μήν τής εύωδίας οί άπελαύνοντες ύπέρ τάς άναπνοάς τά άνάη : Ιηιοΐαη. Νΐ§πη. 32 ήτιάτο τών 

στεφανουμένων ότι μή ΐσασι τού στεφάνου τον τόπον· εί γάρ τοι, έφη, τή πνοή τών ίων τε καί 

ρόδων χαίρουσιν, ύπό τή ρινί μάλιστα έχρήν αύτούς στέφεσθαι παρ’αύτήν ώς οΐόν τε τήν αναπνοήν, 

ϊν’ώς πλεΐστον άνέσπων τής ήδονής: ΤβΓίηΙΙΐαη. άβ βοι·οη. ηιΐΐ. 5 ΐη οαρΐΐβ <}ηΐ8 8αροτ βοΓΪ8, 

<ΐηΐ8 βονοηαβ ββηααβ, ηΐ8ΐ νΐηοηΐΐ Ιαηίιιιη, <ιη° ηβριιβ βοΐον ββνηΐΐην ηβ<ιηβ οάον άηοϋην ηβο ίβηβ- 

τίΐαβ οοηηηβηάαίιιτ? ροίβδί βίΐαηι αΐΐνιηάβ. ηβιγαβ βηϊιη «ιαΐδίγηαιη ηηΐ δαηΐ ΐαάΐοΐΐ δΐί βΐοβΓοηΐδ 

άϊδριιίαίϊοιιβδ ίαδοηίαηαβ α Βαοΐαηο Ιβοίαβ βδδβ βΓβάΐάβηΙ ρπορίβΓ δΐηιΐΐίίιιάίιιβιη Ιοβοηιηι ρΐαηβ 

§βιηϊηοΓνιιη ίαδοηΐ. III 80 8βά ηβ8βΐο $ηο ραοίο αδ βο ςραοά βναί ρνορο8ΪΙηηι αδβντανΐί οταΐΐο: 

ηβογοηι. 19 ού γάρ οΐδ’όπως περί τούτου λέγειν προθέμενος πάμπολυ άπεπλανήθην τού λόγου, 

ηαηα ΓβάΐΓβ αά ρΓοροδΐίηηι βί Βιιοΐαηΐ βί βΐοβΓοηΐδ οΓαίΐο βϊδάβην άϊοβηάϊ ρΓαβοβρίοΓΪϋνΐδ ιΐδα 

βΐδάβηι ίβΓβ νβιώϊδ βοηδίιβνΐί, ηβιγνιβ ΙιοΓαιη Ιαηίιιιη, ββά νβίβηιιη ίβνβ οιπηΐαπι. δβά νΐάβηίνιι· 

βΙΐΓΐδίΐίΐιιΐ Γοηηνιία ΐΐΐα ΙΐΐιΐΓ^ίοα ϊιηϊίαίϊ βδδβ ββιάπιοηϊεΐδ βίβιΐδΐηϊαδ, δΐβιιί δίγ1ΐί£ΐβ Ιιανιά δβΐο 

αη βί ΐη δγι·ΐα ηοη οΚΓΐδίΐαηα ίαβΓΐηί (Γ/ηοΐαη. άβ άβα δγΓΐα 28 έν τοΐσι φαλλοΐσι καί άνδρας 

ξυλίνους κατίζουσιν) βί δΐοηί Οοβίΐιΐαηι οανηιβη δνινιηι άβ,ν ζαιώβνίβΐιτίΐηρ ΐηδβηρίαηι β Ιύηοΐαηο 

(φιλοψεύδ. 35. 36 οί. φιλόπατρ. 4), I. Η. νοδδΐηηι βρΐδίοίαιη ροβίΐοαηι αά 6οβοΐνΐη§ΐηιη άαίαιη 

β Ρ. δοΓΪνβΐ’ΐΐ οαπηϊηβ αά Ο. I. Υοδδΐνιηι ηιΐδδο βχρί’βδδΐδδβ νΐάβο (νβίβΓ. ίΓα§ΐο. Ιαί. οοΐΐβοί. 

βά. δοΐ’ΐνβΓ. 1620). Ρηοΐαηαιη δοηρία οΙΐΓΐδίΐαηα 1β§ΐδδβ ηιΐΐιΐ ςμιΐάβηι οβί’ίΐβδΐιηηηι βδί βί ιγνιαιη 

ηβηιΐηβιη νΐάβαηι βχροδίιΐδδβ άβ Γβ αά (ΐηαβδίΐοηβδ ΐδα§ο§ΐοαδ Γβοίβ ΐνιάΐοαηάαδ §ι·ανΐδδΐιηα, 

ηΐδΐ δΐ μηβιη ρβΓΐίΐοΓβπι ηβ§οίΐιιηι δηδοβρίηηιηι ΐηίβΙΙβχβΓΟ ΐρδβ ^νιαβ ΐηνβηΐ βάΐΙηΓηδ εηιη. βνιηί 

νβΓΟ ρΐβΓηπκγηβ αΐΐηδΐοηβδ ηιοΓάαοΐδδΐηιαβ αά ηονηιη ίβδίαηιβηίηιη ίαοίαβ ηί ΐΠα (γηα ΐη άΐα1ο§ο 

άβοΓηιη άβοΐηιο (οαρ. 2) άβ ΡΐηάαΓΐ οαπηϊηβ άβ δοΐΐδ άβίβοίνι (ίΓα§ιη. 74) οοηιροδΐίο ΐοοαίηδ 

βδί (1ια5ηΐί ύθγο βαηάβηι ΐβοίΐοηβηι άτριβή οδόν, ς[ΐιαιη Ρ5ΪΙο Ιηάαβαδ , οιιΐηδ νΐάβ δβηηοηβδ 

ίΐ'βδ α I. Β. Αηοΐιβπο βάΐίοδ νβηβίΐαβ α. 1822 ρ. 97) νβΐ ιιί ΐΐΐα «γηα Οίβιηβηδ αΐβχαηάπηηδ 

ΐη ρΓοίΓβρίΐοο ρ. 31, 46 Υβιώΐδ προσεχρέμασεν αίθέρι ηοΜδ Γβνοοαί ΐη ηιοηίβηι ρδαΐηιηηι <γηβη- 

άαηι ναΐβηίΐηΐ α Ρδβηάο-ΟΓΪ^βηβ VI 37 ρ. 198, 79 — 83 δβΓναίηηι βί έμμετρον <γηΐάβιη; <γιιο 

Ιοοο δθΓΪ5β αί&έρι πάντα βλέπω κρεμάμενα (πνεύματι β δβφ,ιβηΙΠπίδ ΐιτβρβΐί) βί ηιοχ έςεχο- 

μένην η5ΐ οοάβχ έξειχουμένην. άαοίγ1νιηι βχοΐρΐί οΐιοι·ΐαηι5ηδ, οΐιοπαηι5νιηι ρΓοοβΙβαδίηα- 

ίΐοηδ. — ι) βοδάβιη δαοπαβ δοπρίαναβ δοηρίηΓαβ Ιοοοδ βχοΐίανΐί Οίβηιβηδ αΐβχ. ρ. 67, 30—37. 

πελιδνός Βηοΐαη. Ρΐιΐίορββηά. 11 άΐα1θ£. ηιβΓβίΓ. α 2 ιε 1 £η§;ΐίΐν. 19 ίγταιιη. 28 Οΐβηι. 
αΐβχ. 67, 14. 34. 
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ΑΙ)8οίηίιιηι 68ί νοίητηβη τηαηάαίονητη βί οαηοηηιη αροβίο- 

Ιίβονήτη ρβν ΟΙβπιβ7ΐίβιη Τβίτί αροβίοΐί άίββίρηίητη [(Ιαίοπηη |; 

βμιοά αΙ? [Οΐοηιβηΐβ] ίϊίο ίη οβίο Ιιδνο8 νβϊ "λόγους άίρββίηηι ββΐ. 

ηαπι ψιηΊη αηίβα άίμβ8βί88βί βί ρνίτηο Ιοβο ροβηίβββί διατάζεις ίΙΙαβ 

άιιαβ, <ρια8 αροβίοίί (]πα8Ϊ ίρβα άοηιίηί ιΐ08ίνί νβνδα βχβίρ ίβηίβΒ 

8βνίρ8βταηί, βα8 ηβτηρβ ιμιαχ βίηβ ίβ8ίαιηβ7ΐίηνι ηηησιιραδαηί ί. β. 

Λ. [διάταζιν] βαιη βμααβ άβ τάζεσιν βββίββίαβ βί αβάίββαίίοηβ βίηβ 

αβ/ίί βί άβ ακολουθία οΐοΐαίίοιιίβ 8αηβίί βαβνίββίί βί άβ βαβνο 

βάβΐίηηι βοηνβηίιι ονάίηβ ρβναμβηάο βί Β βατή, (μια άβ τάζεσιν βί 

8ββνβίΐ8 βαηβίί ύαρίίβτηί βχροηίίιιν — βί φιιωη 1ια8 ηί άβββάαί 

ρνίιηο Ιοβο ρο8ΗΪ88βί, ηί Ιιοηονβ αββββνβί, ία/ηι <μιία α άοπιίηο 

ίναάίίαβ β88β?ιί <ρααηι ρνορίβν τημβίβτίονητη φιαβ ίναβίανβηί άίρηί* 

ΐαίβηι: -— ροβίβα €ά ίβνίίο Ιϊύνο άαί άοβίνίηαιη αρο8ίοΙονηηι, 

ρηα νβνίχι ίΙΙα βοηίίηβηίην, <ριαβ βίηρηΐί αροβίοϊί Ιογηηίί βηηί: 

άβίηάβ τάζει ριιανία Β αάτηοηίίίοηβηι ίΙΙαπι βιιατη βχΐιίΐηιίί αά β08 

βαβίαϊη <ριί β/ιαηίβτηαία ρο88ίάβηί [οανβηδ], ηβ βα άβ νβ βιιρβν- 

Ιήαηί: άβίηάβ τάζει γηίηία Ε διάταζιν άβάίί άβ γριροτονίαις: 

άβΐ7ΐάβ 8βχίο ΙίΙ)το τάζεις βί βαηίίοηββ βαχ ψιαβ αροβίοίί βίβνίβ08 

βί Ιαίβ08 βάβΙβ8 άοβηβνιιηί ·, Ϊ7ΐ (μιίΰηβ ρνίτηηβ άοββί Βίαιο71 

βαιια7ΐαβιΐ8: άβίηάβ τάζει 8βρίίηια Ε διατάζεις αρο8ίοίθ7'ητη άβ 

βηίίιι ηιτ/βίίβο [α^βηΐβδ], βμιίδηβ άβ οίβο βί άβ βαίββ1ιηπιβ7ΐί8 βί 

άβ άαβιηο7ΐίαβί8 βί άβ ροβηίίβηίίδηβ άοββί: ηΐίίτηο άβηίρμιβ Ιοβο 

€* 1ια7ΐβ ηονίββίτηατη διάταζιν ροβηίί άβ βαηοιιίΐηιβ βββίββίαβίίβίβ 

[α^βηίβιη]. 

ιηα^ηορθΓθ οΐοίβηοΐιπη βδί? Ιιοο οριίδ ίηΐβ^ηηη δΟΓναΙαηι ηοη 

ΟδδΟ. 1ίΙ)π ρπιηί βί δοοηηίΐί (ριιαο δΐιρβΓδηηΙ οαρίΐβ Ιιιιίιΐδ νοίιι- 

ιηίηίδ άτιοάβώπιο «ταβοο ΓβάάβΓβ οοηαίηδ δΐιηι: δβά υθγθογ πθ οΐβ 

ΐϊΐαΐίδ δ^τίαοίδ °ταβοβ Ιο^ηηΐιΐδ βίιη άβίβπιΐδ. 1ίΙ)βΓ οριαι-ΐαδ, ηί 

οιηηία ίαΐΐαηί, ίίίβηι ηρικί 8γΐΌδ <ριί αρικί Αο^γρίΐοδ ίβνίίηβ γηί 

ίάβηι βμιαηίηβ ί. β. οοηδίΐίηΐ. αροδί. ΥΙΙΙ ί οί ίί. ηαηι οριιιηι ρηηιηιη 

1ίΙ)Γηηι α οοΐΐβοΐίοηβ δΐηα Γοίβοχδδβηΐ Αβ^^ρΐϋ, ρπδίίηιιηι ΙϊΒγοπιπι 

ηιιηιβΓυιη ίΐα δβΓνΛαηΐ, ιιί ηονο ηηπιβίΌ ΥβΙβΓβηι αοΙ(ΙβΓβηΐ, 1ΐίΐΙ)β'· 

1)αηί ίΐιιίβηχ οχοπιρίιηη βα, γθ α δ}τπαοο (ΙίδθΓβραηδ; <ριοι1 Ιίΐοηιηχ 

8ρ’ίδ ίβΓίΐπηι δβοηηοίο Ιοοο βχ1ιίΙ»βΓβΐ βί ίίΐοηιηι ΙβΓίίο ρπηιαιη. 

δβάβιη οοηοοίΙοΓβί. δβρίίιηιΐδ 8}ΓΓθηιηι 1Π)ογ ρβιαίϋιΐδ ηοη βδΐ7 δοοί 

1ΐΙ)Γαπιΐδ Γ|ΐιί ίη ιηαΓ^ίηο οΐβ ηονο ίηοίρίοηΐβδ Γογοίαπιιη ηιηηβΓΟδ 

αρροδίυΐ ρ. 21 ηονί Ιίΐηή ίηίΐίαηι ίικΙίοαΓβ οΐ^ΐίΐιΐδ βδί. ηβ(|ηβ 

άηΙ)ίΐαΓβηι οοίαίουοίιυιη ίΐΐαηι οίοιηοηΐίηηηι ρΐαηβ οιηκίοηι ίιιίδδβ 

I) 



XVIII 

ίη 8γπ'α φΐί ίη Αβ^ρΐο ίυίδδβΐ, δί οΐο 1ίΙ)ΐ*ο 8^γογιιπι δββυικίο δΐιΐίδ 

ββΐ’ΐο βοηδΐιΐΓβΐ. 

ΙϊΙιογ νβΓΟ Οορΐαηιηι δββυηάυδ, φΐί βηχίβιη Ιογο ΐπιβΐαΐ, φΐαβ 

ΙΠίΓΐδ ΙΥ V VI οιηιιταηΐηΓ, ίΐιι βοηιραΓΛΐιΐδ ηοη βδΐ, ηΐ ίη Ιΐίΐηο 

ΐΐϊΓΐδ βββίβδίαδΐίβί ίΐηΐίφΐίδδίιηί χρηστομάθειαν Γββίρί ροδδίΐ. βο§Ι- 

ΐίΐνβιχιηι άο 60 ββΐβηδ φΐοδ βείο Ιίββΐΐίδ αάίβίβικίο βΐ φΐηιη ΐοΐηιη 

ορηδ ηιβιπη αίϊββΐιπη ΐαηΐηηι βδδβ δβίΓβηι, ηοη αΐΐδοίηΐηιη, νίάβΙηΐΓ 

ιηϋιΐ αΐίφΐίά ρϊ*3βδΐίΐηηΐδ ίηίδδβ, δί αΐίίδ βχΙιίΙιοΓΟηι, φηιβ βοιτί^βΓβ 

ροδδοηί ηβο άβΙιβΓβηΐ ίρδί ίηβΙιοίΐΓβ. δβ<1 ναπίβ Γ&ΐίοηΓΒιΐδ φΐο- 

ιηίηιΐδ ίά ίαββΓβιη άβΐβΐΎββ&Γ. (Ιο Ιίηφίαβ οηίιη δ^τίαβίΐβ βΐ 

όΐβ^χρίίαοΑβ ίικίοΐβ βα οοηπηηηίδ νίΐΌπιηι (ΙοβΐοΓοιη δβηΐβηΐί& βδΐ, 

ιιΐ ηβηΐπ ηίιηίδ ηιηΐΐιιηι ΐηβη&ΐηΓ, βίβ^ίΐηΐί&β ΐαιηβη βΐ αββηιχιΐίαβ 

Ιιιιΐδ δίΐ ίη ρΐ’ίοΓβ ραηΐο ίΠηδΐηοΓ. βΐ ίηΐ’β φΐίάβιη. ίηβΓηηΐ βηίηι 

ίίρηά 8^Γ0δ ίηΐβΓρΓβΐβδ δΐηρίάί, ηβ«Ίβ^βηΐβδ, ίικίοβΐί: ίίιβιτιηΐ, 

φΐί βταβοίΐ ΐίίΐ δίΐιί νβΐ’ΐβηοΐθ, βδδβ βΓβάβΓβηΐ, ηΐ «ταβββ νβιΐηδ 

δ^τί&βίδ ΙοφίβΓβηΐηΓ βΐ λ 8^γο ηβηιίηβ ίηΐβΙΙβ^βΓβηΐητ, ηίδί δί φΐίδ 

ΙαΙιβηΐβηι δίιηιιΐ ^τίΐββίΐ&ΐβπι ρβιχίκΐίβίδδβΐ: δβά ηβφΐβ ίΐΐί ιΐα η, 

ρορηΐί δΐιί ηιοΓίΙιιΐδ (Ιβδβίνβπιηΐ, ηΐ οιηηίηο νβΓΐβηάί ηοη οΐίβο 

ιΐΓΐβηι, δβά ίΐΓΐίίίβίιιηι ρβΓάίβΙίδδβηΐ βΐ Ιιοπιηι ορβι\α ηΐί ίαβίΐΐίηιηιη 

βηί, ηΐιί Γβδβίνβηπιηδ, φΐαβ νοβαβηία §τίΐββα φΐίΐιηδ δ^η&βίδ 

βχρπιηί δοΐβίΐηί. ροΐβιχιιη ίφΐηι* ιΐΓββηηι ίηδΐίΐηβΓβ βΐ Ιιηίιΐδ 1ίΙ)Γΐ 

βαρίΐα XII βΐ XIII (Ιβ νβΓδίοηβ δ^η&βα φχιβββ δβηΙιβΓβ. ηιιιΐΐο 

νβΓΟ φίαιη δγπαβίΐ βΐ νβΐιΐδΐίοΓ βΐ ΗοιτίάίοΓ Ιίηφκι αβ^γρΐΐαβη, βδΐ, 

οιιίιΐδ ρηβήΐία, φΐυηι ρηηΐίΐιη ιηΐδββηΐίδ ^βηβηδ Ιιιπηαηί ίΐβΐιιΐβηι 

ίΐΐΐί^ίδδβ γίάβαΐηΓ, φΐ&ϋδ ίηίδδβ ροΐηβηΐ ηβδβίο, βίϊβΐίΐ δβηββΐιΐδ 

ρυβπδ Ιηιΐΐιηΐίβηΐίΐιιΐδ ηιβ ίικίίββ αρΐίοΓ φίαιη ΙιοππηιΒιΐδ βηηη- 

βίηΐίοηβδ φχιββίΐδ νβΓδίιηδ. βΐ (ραηα ιηαΐβ Ιιαίήΐα ρΐβππηφίβ 

ιι τηοηαβΚίδ οηιΐίο βορΐίβα! φΐί οΐιιιη βχρΙίβα,Γβ δΐηάβηΐ φηιβ 

ίηΐββρΓβδ ίρδβ Ιιαηβ γοτο υιχ ίηΐβΐΐβχίΐ, νβιΐιίδ ηιαίοΐ’βιη βΐίαηι 

βηιβηοΐέΐηοίο βιιΐίφηβιη οίϊοηίΐιιηΐ. αβββάίΐ ιριοί! φΐί δγηΐιιχβοδ 

ίΐβ^)τρΐίιιβίΐβ 1β§·βδ βχροηβΓβΐ ηοδΐβα ιηβιηοπα ηβηιο ΐηνβηίυβ βδΐ, 

ίΐα ηΐ νβΓβ (Ιίχβηηι δβηιίΐιιιη δβϋβποΓβηι ΙκιΙιογι ηηΐΐαηι ριηοη βαιη 

ΐ]ΐηι ρβΓ νβρρβΐα ιιβ^ρΐίιιβιι ίη (τΓαββίαηι βΗ,ΐιΐΓ. ηίΐιίΐο ΐαιηβη 

δββίιΐδ νβΓδίοηβηι φηιιη βοηίβββΓίΐιη βοΐίΐηηΐδ βπηη ηβιριβ Λ'βΓβίηπ' 

ηβ ηίιηίδ δαβρβ ΐίΐιιβαΐιιηΐδ ί’ηίδδβηι, βΐ δί ΐίΐηβιΐδδβιη νβηίαηι ηοη 

ηβ^ϋΐιυη ίιί δρβπιΐΐίΐιη. Ιιοιηίηί βηίηι βιτοχβ ΐηι*ρβ ηοη βδΐ; δβά 

ίη βπ'ΟΓβ ρβΓδίδΐβΐ’β ηβΐιΐδ , βιταηΐβδ ίηιρββίΐ'β <|ηοιηίηιΐδ ίη Γββΐίΐηι 

Γβββάα,ηΐ βΐ ιηοΐΐί δίιηιιΐ ί^ηανίίΐ ίρδπηι άβδίάβΓβ, ίιί νβΓΟ βΐίαηι 
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Ηη^ίΐίιιηι βδί. νβπηηβηίηινβΐΌ ρπιηΐΗη ηιβ ηοη (Ιβββΐ’β ίηίβΐΐβχί 

υί νβΓδίοηβηι ηιβαηι βοιηιηβηίαιΐο ηοη ίηδΐπι βίαιη βχίΐ’β ραίβΓβΓ. 

ίηγβηβιη βηίηι ρΓοΙατο οροιίβί ηηαβ ΟΓβιΙί νβΐίί; βοηηηβηΐαηιηη 

αηίβιη, ίη^βηίίδ ηαοΐίδ Ιίΐη’ηηι, ηβ^αΐαί δβ βάβΓβ ροδδβ ΙήΟΙίοροΙα. 

6βίη4β ηίδί βιΐίίο βχβιηρίο αβ^μρίίαβο ηίΓθ(]ΐιο (Ταίίαηαί βηίηι ΙίΟβΓ 

ραβηβ ίηηΐίΐίδ) βάίίίδΓμιβ βίίαηι ΥβΓδίοηίβηδ αγαΐηβα βί αβίΐιίορίβα 

Γβηι ρβΐ'ίιβί ηοη ροδδβ βοηδΐαΐ, ιμιυηι οΐ’αίίο βορίίβα ίία βοιηραΐ’αία 

δίί, ιτΐ ίηίβπΐηιη ηηα Ιίίβηιία ιηηίαία δβηδίΐδ αΐίιΐδ ίίαί βί β νβΐ’δίο- 

ηίΒιΐδ ίΐΐίβ άβηαοηδΐΓαπ βί άβίβαί βί ροβδίί Γ[ΐιίβ1 ίη αββΐιβίγρίδ 

Ιββίιηη δίί. 

ίαηι δί α4 βοηδίίίηίίοηηηι αροδίοΐίβαηηη Ιίΐη'ΐηη οβίανηιη 

Γβδρίβίηιηδ, οβΐαΐβηβΐιί αΐίβπηδ βίβηιβηΐίηί νβΓδίοηβηι ίΐιββαηαιη 

ίη4β α βαηοηβ ^γ, νβΓδίοηβηι βίοδάβιη αβίΐιίορίβαιη (β βοάίββ ίΐιβ- 

6αηο ίαβίαηι) α βαρίίβ 48 α4 βαρηί 71 ηίΐιίΐ βοηίίηβΓβ αΐίιηΐ νκίβ- 

ηιηδ <|ΐιαιη Ιϋηηηι βοηδίίίηίίοηηηι αροδίοΐίβαπιηι οβίανηιη 7 δβ(1 

οιηίδδίδ ΙίίηΓ^ίβίδ ρΐβπδφΐβ ΙηβνίοΓβιη: βίιΐδοίβιη αιιίβιη οβίαίβιιβίιί 

οίΐίίίοηοιη δμτίαβαιη βί ιηβηιρίιίίίβαηι ΙίΙοιίδ IV—VII νβΐ III—VI 

βηηάβηι βοιηρίββΐί, οιηίδδίδ βίδίίβηι νββΐηδ βί βαρίίίβηδ, δβ4 βίδ 

ομιαβ βαρίίβ 32 1 —10 Ιβ^ηηίηΓ α4 ήηβιη Γβίββΐίδ. βχβίρίηηίητ 

Ιιαββ αριιά 8γΐ’θδ , Αβ§’)τρίίθδ? Αβΐΐιίορβδ ρΐαηβ ιιί αρικί Οταββοδ 

Γβ^ηΐίδ αροδίοΐοηιηι βββίβδίαδίίβίδ. ΙΛη βοηδίίίηίίοηηηι οβίανί αρηά 

οηβηΐαΐβδ ηοη Ιιαίβηίηβ βαρίία 6 —10 17 — 22 29 35 — 41: 

αΟβδί βαρίίηηι 5 12—16 ραΓδ 1οη§·β ιηαχίιηα. βαρηί Ιιηίηδ 

γοίηιηίηίδ ηηάββίηιηηι (οβίαί. βορΐ. I, δμΓ. III), ιιί Ιιοβ αοΜαηρ 

Βίβίνβΐΐίηδ βηηι βρίδίοΐα δΐιΐ) Βαπιαίιαβ ηοιηίηβ βίΐ’βηηιίαία βί βοη- 

δίίίηίίοηηιη αροδίοΐίβαηηη ΙΠηό δβρίίιηο ρΙβΓαιμιβ βοηηηιιηία Ιια- 

6βΓ0 4βιηοιΐδίι*αγίί, β^ο αηίβ Οίβιηβηίβηι αΐβχαικίπηιιιη δβπρίηπι 

βδδβ οδίβηάί ρ. 76, 7. ηαηι (]ηαβ Οίβηιβηδ ίαη^ιιαπι γραφήν α1κ|ηαιη 

Ιαηάαί, βα ηβιμιβ αρηιΐ Ρδβηάο-ΒαΓηαΟαηι ηβομι β ίη βοηδίίίιιίίοηί- 

6ιΐδ Ιβ^ηηίηΓ. ηηοΐβ νβΐ’ο Ιιαηδβηί αηβίοι· ομιαβ οΐβ 4ηα1)ηδ νίίδ ρΐΌ- 

ίβι-ί, άηΐηηιη βδδβ ηηΐΐο ιηοοίο ροΐβδί. ηαηι ΙΙβδίοάί ίΐΐα [έργα 

285—290: τήν μέντοι χαχότητα κτέ] ηί ίηβηηί ίη οηιηίηηι οηΟηδ1), 

ηΐ Οίβιηβηδ αΐβχαηάήηηδ (νίτ, ιιΐή α Ιβ^βικίο δίοΐαβο2) Γβββηδ βδΐ, 

4οβίίδδίηιηδ)ηονβπίΡαηηβηί4ίδ οΐοβίπηαιη ρ. 246,12—14 6 Έλεάτης 

Παρμενίδης . . διττών είσηγεϊται διδασχαλίαν όδώνη ώδέ πως γράφων' 

ή μέν ά\·η$είγ)ς εύπει$έος άτρεμές ήτορ, ή δε βροτών δόζαις, ταϊς 

*) ηιιοΐαη. ΗβπηοΙ. 2. 25. βίβιη. ,αΐβχ. ρ. 204, 24 — 26: 236, 39. — 2) Α. ΝαικΊν 

ί.Γίΐ£. §ι·αβο. ίΐ’^ηι. ρ. 14. 
1> * 
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ούκ ένι πίστις άληθης: ιιΐ Ιίίικίοίιιχ οΐίαηι ΡΐΌοΙίοί ίαβιιΐίΐ, φΐα ΙΙογ- 

οαίοιη αηι1)ΐ§·βηίοιη ίίΐοίΐ, ηίπι νία ίηοοάίΐΐ ιιΐ Ιοοία δίί Ρδβικίο- 

Οοΐοβίίδ ίαΐηιΐίΐ2) : — Ιιιηιοη ηοη βχ Ιιογπγπ 3,1ίφΐο, 8θ(1 ο ρδαίπιο 

ρηηιο (Ιβδίιηιρία δΐιιιί <ριαβ (Ιβ νϋδ (Ιπαβιΐδ Ιο^ίηιιΐδ. ρβαίππίδ υθγο 

ρΓΐηιιΐδ Ιαηι Ιβηιροηδ βΐία,ηι δοοιιικίιιπι ηοδίηιπι δίιηιιΐ οοηιρΓβΙιβη- 

(ΙοΡαΐ: ν. Αοί. χίϋ 33 ώς καί έν τω πρώτω ψαλμω γέγραπταΐ’ υιός 

μου εΐ σύ κτέ. Ταίιηικί Γ0Ί21 '£ 9 Β 10 Α Π1ΊΠ ΠΓΡΠΙ£> 

ο*οι ♦ ♦♦ ι'γο'ί ♦ π3 μί Π3 πηε τη 
·· · : · ιτ ·· : - · : · : τ ·· · : : τ - τ · τ 

♦ ’ΊϊρΝ ♦♦ Τη^*7! -οηιηίίΐδΐι3 ιιηο Γριαδί οοηδρβοίη 

βχΐιίΐιοΐ Οΐβπιβηδ αΐβχαηάπηυδ ρ. 239, 45—50 δύο οδούς υποτιθε¬ 

μένου τού εύαγγελίου (ΜαΐΐΚ. νϋ 13. 14) και των αποστόλων, ομοίως 

τοις προψηταις άπασι* και την μεν καλούντων στενήν καί τεθλιμμένων, 

την κατά τάς έντολάς καί απαγορεύσεις περιεσταλμένην, την δέ εναν¬ 

τίαν την εις απώλειαν ψέρουσαν πλατείαν καί εύρύχωρον, άκώλυτον 

ηδοναις τε καί θυμω · καί ψασκόντων (Ρδίΐΐηι. ί), μακάριος άνηρ, 

δς ούκ έπορεύθη εν βουλή ασεβών καί έν ό δω αμαρτω¬ 

λών ούκ εστη: δ τε του Κ[ε]ίου Προοίκου επί τε της αρετής καί της 

κακίας μύθος πρόεισιν καί Πυθαγόρας ούκ όκνεϊ άπαγορεύειν τάςλεω- 

ψόρους οδούς βαδίζειν κτέ. Ταΐηιικί Γ0Ί2 'ΰ 28 Β 0^11 φ* 

3) ΡΓΐΐΧ' ίρκη ΓΡ ’:ρν; □3Π\^ε> ππνι ρχ? γίπν 
Ιβδΐαιηβηίυηι (XII ρ&ίπβχοΐι.) Αδβη 1 (δρ>Ιοί1. ΟταΙπί I ρ. 224): 

δύο οδούς εδωκεν ό θεός τοις υίοϊς τών ανθρώπων, δύο διαβούλια καί 

δύο πράζεις καί δύο τόπους καί δύο τέλη, διά τούτο πάντα δύο είσίν, 

εν κατέναντι τού ενός, οδοί δύο, καλού καί κακού, έν οΐς εισι τα δύο 

διαβούλια έν στέρνοις ημών, διακρίνοντα αύτάς κτέ. φΐαβ νίάβηΐπΓ 

οοΗΐροηβηάίΐ οιιηι 6ΐ3, φΐαβ ρίΐ£. 75, 15 αάοπρδί. 

ΚΙ>γϊ Ιιυίιΐδ ίβιΊπ ίΐρικί 8γΐΌ8 ρ. ^ 11 Ιβ^ιιηίπΓ β4α ιμιαο ίη Ιιαο 

βώ’ίΐοηβ ηοδίΓΛ ΙΐίΛβηΙιΐΓ ρ. 74, 19 —77, 13. γο£. γ — ιδ. 

*) Χβηορίι. ηιβιηοΓ. β ΐ 21 δεηςμ Οΐεηιεηδ αΐβχ. ρ. 239, 49. 324, 19. — 3) Υιιεΐαη. 4ε 

ηΐθΓΟβίΙβ οοηΛηοίϊδ 42 (I ρ. 702) βούλομαι ώσπερ ό Κεβης έχεΐνος εικόνα τινά τού τοιούτου βίου 

σοι γράψαι, όπως ές ταύτην αποβλέπουν ειδής, εΐ σοι παριτητεον έστιν ές αυτήν. ΐά. γΙιθΙογ. 

ρταεεερί. 6 (III ρ. 5) έθέλω σοι ώσπερ ό Κεβης εκείνος εικόνα γραψάμενος τ<ρ λόγιο έκατε'ραν 

έπιδεΐξαι τήν όδόν. δύο γάρ έστόν . . — 3) οί. εΐΐαηι Οίειηεηί;. αίεχ. ρ. 210, 8/9 τών άπαγο'ντων 

εις τήν τελείωσιν τής σωτηρίας οδοί εύρίσκονται δύο , έργα καί γνώσις. ΪΛ. ρ. 211, 10/11 ούκ 

έ'στι κατά τον Αισχύλου Τήλεφον νοεΐν απλήν οίμον εις άίδου φερειν , οδοί δέ πολλαί καί άπά- 

γουσαι άμαρτίαι. Ιοί. ρ. 124, 32/33 αί εις δικαιοσύνην οδοί.πολλαί τε καί ποικίλαι καί 

φέρουσαι εις τήν κυρίαν όδόν τε καί πύλην. ΙΜρΙιϊΙιΐδ αρικί βιιικίβιη ρ. 258, 34 κα&’ αδην δύο 

τρίβους νομίζομεν, μίαν δικαίων, έτέραν δ’ασεβών είναι δρον. Οίβηα. ρ. 315, 43 αυτή ή οδός 

λέγεται βασιλική (Ναιη. χχ 17), ήν τό βασιλικόν οδεύει γένος· όλισθηραί δέ αί άλλαι 

παρεκτροπαί καί κρημνώδεις. Μ. ρ. 320, 45/40 ώςπερ οδού μιας μέν τής βασιλικής τυγ/ανούσης, 

πολλών δέ καί άλλων τών μέν κτέ. δϊύχΐΐα ίΐραά ειπκίβηι ρ. 8, 16—18 τρίβον όρι^ήν εύίίεϊαν 

προλιπόντες άπήλ&ετε τήν δι’ άκανθών καί σκολόπων. 
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74 21 δοκή τι άσύμψορον λέγειν, ά. ΐΐιοί). ασύμφορα, ίι η £τ £ρ ϊΐο^ρ£ βαι. 

27 δεύτερα, δέ’ άγ. ηίΐηι δεύτερον βδΐ. 

30 ποιήσεις, τουτ’ εστι δέ' δ μισείς άλλω ού ποιήσεις, τούτων κτέ. 

7δ 1.2 πορν., ού παιδοψθορήσεις, ου ψαρμ., ού μαγεύσεις, ού <ρον. 

3 ού/. επιθυμήσεις τά του πλησίον σου, ού/. επιορκήσεις, ου ψευο. 

6 ρΐ’Ο ύπο/.ριτής 8 προσοιπολήπτης. — ου λήψη. 

12 ο. εριστικόν ό θ.? ρΓαβδίαΙ ρϊ*ο τ<1 δθΐ’ί1)θΓβ. 

16 ή επιθυμία, θί 17 άπόλλυσιν εις ούς εισέρχεται' οδός. 

18 σχή, οός έαυτώ πλατύνει. 

22 εις έργα πονηρά. 

23 °νοντά τινι κατά. — έπιτρέψιρ. 

26 του ανθρώπου. 

76 3 γίνου οψιόμαντις, επειδή άπάγει σε τούτο προς. 

6. 9. 11 γίνονται ? 

10 βλασγ. ό γογγυσμός, μήτε. — αύθάδης ο! νδ. 11 πραύς -(-· 

14 καί ρπιΐδ ^ν. 

16 σοί ^ν, ηίδί ρ. 4 ν^Κ' . δοη^βικίπτη. 

19 την εν χριστώ σφραγίδα, δ<3(1 νδ. 21 τ. δε αυτόν οός τον .θεόν. 

23. 2 4 αυτών, κολλώμενος γάρ άγίοις άγιασθήση. τιμ. δε αυτόν. 

31 ποιήσεις μεν σχίσμ. — καί κρίνεις. 

32 έλεγξα* όντα εν παραπτώματι. 

33 κυρίω ου^έ αξίας [νβΐ εξουσίας] προκρίνει ούδέ. 

77 1 εσται, ναι ή ού. ηιοχ νδ. 2 τήν χείρά σου. 

2. 3 εάν έ'χγ-,ς εν χερσί σου, δώσεις [^=> 2 δΟΓίΟο .=>03] λύτρ. 

3 σου ουαε διστάσεις διδόναι ούδέ δούς. 

4 το του ρ.. σου καλόν άνταπόδομα , ηίδί ίοιΊβ νοίιιίΐ 

ΙίΟΓΛΓΙΠδ. ρ. 8μι\ δΟΓί^βηάυηι. 

6 εν τοϊς άθανάτοις. 

11 ρ. 12 δΟΓ. ηιοχ 12 γίνεσθε νομοθέται, εαυτών 

γίνεσθε σύμβ. άγ., διδακτοί παρά τού θεού. ψυλ. 

δθ^ηίΐπΓ ρ. 16 1ίΙ)6Γ δβχΐαδ. μτ«βοο 

9 7 ρΓ&θΐηίΐΐ:. ν6ΐΊ>£ΐ βιβλίον των τού Κλήμεντος εκτον. Διάταζις 

[Ιιοο -μ], επισκόπων λλ 

9 κάγώ ροδί καναν. ροηίΐιιιχ ροδί ύμΐν £1(14. ώ επίσκοποι. 

10 επίσκοπος ίκΜίΙοΓ ίΐηΐβ ύπο. 

12 και ρΐ’ίιΐδ ηυ. — οι1 άνάγκην <3ί ηιοχ καταλάβω αυτόν, δοιΐ κ. 

ίηιρβΓδοηαΙίΐοΓ αοοορίιιιη 1ί. 8ΐβρ1ι. IV 1118. ικιιη 

συνέβαινε Ριιο. χχίν 14 Ροίτ. α ίν 12 β η 22 Ιδοοπι!. ίιι 
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Όβηαοη. 43: ενεαεξατο ίά. 48: αιΛ ■*·ά, πάσχει ίά. 31. 

= Ε?Η3 αοβΓνπδ ηιβΓ^ΐίπιη Οβοροη. II 22 δρυ, 

Α>-Χ=- δβρυΙοΓυπι Ηαιηαδα ρ. 472, 14: πΙ>ί ηααηδίΐ ρπηια- 

πα οοαοβΓΥίΐηοΙί δί^-ηίίιοίΐΐίο. στοιβή Επίΐι ίϋ 7 = 

ΠΕΊΪ7 3- 871*18 δΐηηρίηηι. ΙίΙβΓ&ιη ίΐά Γίκϋοβηι ΙήϋΐθΓαηι 

ηοη ρβΓίίηβΓβ, ίά ιιΐ ΟΓοάίΐιηιΐδ νίοΙβηιυΓ ίηνίΐαπ ηοηιίηβ 

Τύχγ] Εδίΐρ Ιχν 11 = 0'/·η Ιβοογ. ΐη Ι)θ]ΐιοιι. 49, ηυυηι 

δΐί ετυγεν. ίΐα &Ρ3ΐ3 Ιοί) χχνίη 18 = (ή ώηι). 

δβίΐ ρ-» ΙιιοβΓΠίΐ, Αΐΐιαη. ρ. 29, 

22 Οπγ. (ροοί Ιοθγθ φΐί Ιιπο Γβίβιτβηΐ) αδ ίηάίοο 

(οοΙΙιΐδίΓίΐΓΘ) (Ιβδοθΐκΐίΐ. 

τίνος ρι*ο τοιαύττ/ζ. ψήφισμα θ~. 

ηοη ΙβρΙυΓ. 

ροδί χειροτονεί ίκΜίΙιΐΓ χειραφετεί, 

επισκόπου βΐ πρεσβυτέρων. 
οέ ρρο γάρ. 

συμπρεσβυτέρου. ομοίως οίοωσι συμπρεσβυτέρο), ου χειρο- 

θετεΐ, ου χειροτονεί. 
{ Π Ο 5 ~ 5 ' υπορερ. αυτω , εαν. 

ευλογίας. 

των διακόνων. 

ίη νβΓδ. δμι\ 1ο§·6ΐκ1ιιηι Η^η] νκΙβΙιΐΓ. περί 
δύσιν 4β δίοΐΐα Οβοροη. II 14, ο£. ΕιΐδβΙ). ίΕβορΙι. α 17 

ρ. 5, 19. 

μή οε, υδί άλλα μή δοηδβηάηηι νίάβΐηι*. 

εζεστιν δβηβ βυηι ΟΥ. ή ρΐΌ ουδέ. 
ούτε χ. ούτε λ. ηιιηιβη βαηοηυηι ηάδβπρΐί βΓαηί ίη βοοίίββ 

Ιιί: § 1 ρ. 9 9 —15: — §2 ρ. 917.18: — §3 ρ. 919.20: 

— § 4 ρ. 9 21—23: — § 5 ρ. 9 24 — 28: — § 6 ρ. 9 

29 — 31: — §7 ρ. 9 32 — 33: — §8 ρ. 10 1. ίαηι ηιιΐΐί 

έκίδοπρίί δηηΐ. 

ρΓίίβιη. Ματθαίου. 

Έγώ Ματθαίος διατάσσομαι περί απαρχών καί δεκατών 

πάσαν. οΐίαδ διατροφή .^χ,ιΐίνΐ = η.»^Μι = ηη<1β αι*. 

εξεταζόμενων Αΐΐιαηίΐδ. ρ. 48, 1 Οιιγ. κατεπο- 

νήθ/5 Ρθίι*. β ίί 7, εκολαφίσδη Οογ. α ίν 11. 

ό αυτός Ματθαίος περί περισσευμάτων λέγει. 
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γνώμην -{-· Εηβΐαηΐ Τίηιοηβηι 57 (I ρ. 174) εϊ τις φιλό¬ 

σοφος εϊη, διμοιρίαν η τριμοιρίαν φέρεσέάαι δίκαιος. ρ&ϊΊβδ 

ήηηί άβββιη. εκ των μυστηρίων ?? 

βε ρΓΟ γάρ. 

Διατάξεις· Παύλου τού αποστόλου. δβφΐίΐιπ* β(1. μτίΐβο. ρ. 12, 

15 ΓΙάς· κτέ — βοηδΐ. ΥΙΙΙ χχχϋ 11 δβορρ 

ηοη 1ΐ<]πβΐ ηίπιηι εργόχειρου αη έργου 1βμ·βΐ’ΐΐ βμηΐδ. επιτε- 

λέσαι ηοη νίάβΙιΐΓ ΐη ποιησαι ιηιιΐίίικίηιη βδδβ. ηαηι ^ -> ν 

ηβφία,φίαηι δβηιρβΓ έποίησε, δβΤ μετγει ΕιΐδβΙ). Ιΐιβορίι. 

Υ 9 ρ. 178 2: κατώρέάωσε ΐ!>. V 16 ρ. 182 1: διέ$ηκε Γ)ί- 

άαδο. ρ. 2 12: κατεσκεόασε Οβορ. 6 Α 10 βίο. τις ηο. 

ί|ηιπη ΐηΐβΐ’ρΐ’βδ &βμγρΐίίΐοηδ Γβΐΐηυίδδβΐ προεε^χμ, ϋΟΐ’ίίπιΐδ 

προεείτχΗ ΟΟΙΤβχΐδδβ δΐΙ)ΐ νίδΐΐδ βδΐ βί ΑΐΧίΕδ νβΐ’ΐίΐ. 

Τ&11. ρ. ρλ^. Αβίΐιίορδ ηιαίβ ίΐ Εικίοΐίο ΐηΐβΐΐββΐηδ (Ιβχ. 

ρ. 97) : βοηνβΓίίΐηΙιΐΓ αχί δβΓνοδ 

δΐιοδ, (]ποε! (Υίΐΐϋ άΐβιιηί ρΐ’βηάΓβ β^μιιχΐ Υ ΐ^ρ<η : βϊΥΡ : 

έστράφη προς Ιοίι. χχ 14. — οίκέταις αυτών εύμευώς. 

21 Διατάζεις Πέτρου και Παύλου περί σ/ολάσε<ων 1^4= 

σχολή ΕιΐδβΟ. ίΐιβορίι. Υ 2 ρ. 174 11 ] έργου, άργείν [ριχιβδΐαΐ 

Μ>ρ4^™ 80γΪ6θγθ υ. 24] δούλους έκάστγ έβδομάδι δύο 

ημέρας, σάββατον καί κυριακην, καί σχολάζειν τγ εκκλησία. 

Παύλος- καί Πέτρος. — τούς λαούς 

διά το δημιουργίας βί Την δέ μεγάλην. 

συγχ. η καί άναστησας. 

απροσδόκητου ηοη βδΐ ΐη 8}τγο, δβ4 ατελεύτητου νβΐ δίιηΐΐο 

<ριΐ<1. ροίβδί νβΓΟ ηηΐΐο ηβ§Όίΐο ιηιιΐίΐπ ΐιι 

πί δΐί απροσδόκητου, ηαηι προσεδόκησε 

(Ρβοροη. 4 Α 26 Αβί. χχυϊϊϊ 6 Ειιβ. ΐ 21 Ρβίι*. β ίΐΐ 12. 

14: έζεδέ'ζατο ΕΓβΙηυ χΐ 10 Ιαβ. ν 7: προσεδέξατο Ηβΐη*. 

χΐ 35 ΜίίΓΟ. χυ 43 Επβ. ίΐ 25. 38 χχΐΐΐ 51: χίΐ 36 [άπεκα- 

ραδόκησε Ρΐιΐΐΐρρ. ΐ 20] : άπεζεδέζατο Οογ. α ΐ 7 Κοηι. νΐΐί 

19 ΗβΙη’. ΐχ 28. ΙδοβΓ. ΐη Όβιηοη. 14 ρτο άν ευζαιο 8μηηη 

αν άναδέζαιο Ιβ^ΐδδβ ηοη βδΐ βιΐΓ βΓβίΡιηιηδ. 

δ. καί γευνηέάηυαι. — λόγον, Ίησούν χριστόν, εκ. Κ'απΔΚ'ΐτιΐ 

δβπΤβιηΙοηι, ηΐδΐ του .θεόν λόγου Ιιη,ΙηιΐΙ 8. 

πάλιν την νβΐ ετι την. 

παρακλήτου πνεύματος. 

τον μαρτυρησαντα, ηΐδΐ δβπ6βη6ηπι. 

ι 
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16 χρ. ησαν [?] καί αυτοί πνεύματος. 

17 του μάρτυρος. 

19 ηιΐη’ίβα ρΓαβππίίίίυτ περί καιρού ευχών. Παύλου αποστόλου. 

20 μεν, εύχαριστούντες ότι. ηιοχ 21 τρίτγ $έ ώρα. 

23 ροδί χριστός αεΙάίίιΐΓ καί νυγέντος αυτού εν τη πλευρά αυτού 

έζηλ$εν αΐμα καί ϋόωρ. ΙοΙι. χίχ 34. ηοη δοΐοί §ταβ- 

βιηη εξήλ-θεν Γ6(ΜβΓβ, <]ΐιθ(1 βδί ίοΓΐαδδβ ί^ίΐιιι* κατέβη 

δβπΐιοηιΐιηη. εννάτγ δε, ότι πάντα τά κτίσματα κεκ. 

24 σταυρω^έντος. 

26 με^ημερινού κόπου, ίαοίΐβ ρΐΐιΐ’αΐίδ Γβδίίίηίίιιι*. 

1 Εί δε μή. 
3 ευσεβής ο! ασεβών βιιιη Ολ^. ΤβΓΐΐΐΙΙίαη. 4ο Ιη^α ίη ρβΓ- 

δββιιί. 14 8ΐ οοΙΙΪ06νβ ίηίβνάίιι ηοη ροΐββ, 1ιαΙ)β8 ηοοίετη, 

Ιηββ ΟΙινίβΐϊ Ιητηίηοβα αάνβτβητη βαιη. ηοη ρροίββ άίβοην- 

τβνβ ρβν 8ίη$ηΙθ8: δίί ίίΙ>ί βί ίη ΐτίΰιιβ βοοίββία. 

5 ψεύγε απ' αυτού, Ινα μη βεβήλωσής εν αύτώ απ' αυτών. 

6 τΟοά~Α> όσιοι. νοΙιβηιβηίβΓ νβΐ'βΟΓ ιιί τ^οα.^ δίί δβηιίίίβιηη, 
V Υ 

80(1 η, Οταββίδ ίπιηδδΐηηρίιπη; παπί Ραβί Οδί >οα..ο ιιί 

α τέχνη, α τάζις, θ£ΐ^Λ<*3 α συλλογισμός, <υλΑο α 

κλέος, όσιος ίηοΐίββ 8ναίμα βδδβ ιΐβΐηιίδδβ βχροδΐίιπη βδΐ ίη 

1Π)γο ζιιγ ηΓ^βδοΙιίοΙιΐο οΐβΐ' ΑπηβηίβΓ ρ. 6. παπί ίηοΐί- 

01111Ί "ταοββ βί ' ρ οί σψ ροίβδΐ άίβί, αηββ δοηιροΓ ^ 

άίοίίπΓ, ιιί = σρίγγειν — 8ναίμα νβΓΟ ραΐ’δίοβ 

[Βρίβμ’βΐ ΡαΓ8ΐ μτ. ρ. 70]; ρβΓδίοβ ίρδβ; όσιος ίδ 

ΐ]ΐιί δΐιί ίρδίιΐδ βδί ηβφΐβ βοΐρα α1ί(|ΐια ίβηβίΐΐι*. οοηίπι ιερός 

=·^Τ^Τ (αίαββι*) Οδδβ άοβηίΐ Α. Κιιΐιηίιΐδ ζοίίδβΙΐΓ. £1ϊγ υθγ- 

μΐβίβΐι. δρΓαοΙιίοΓδοΙιιιηο· II III, δβιΐ Ιοοο αά δΐια ρτοίαικία 

μτανίδδίηιο ιΐδΐΐδ ηοη βδί: Ιαηάαΐ ΙΙοηιβΓί ίΐΐιιιΐ Ιΐίαοΐ. π 

407 ιερός ίχ$ύς, οιηίδίί βίιΐδΐίβιη Άργείων ιερός στρατός 

αίχμητάων βί λα-θών ιερούς πυλαωρούς ίΟίιΙ. ω 681. βχ- 

ρΐίβαηί νοίΌ Οταβοί ορίίηιβ ιερός ρβΓ αιρετός ΡΙιιίαΓβΙι. 

ιηοΓαΙ. ρ. 981 ϋ. ηαηι Π βδΐ ί-έναι. 4β νοβαΐηιΐο ίηιΐίβο 

ν. ΒοβΙιίΙίημΊν-ΙΙοίΙι Λ\Β. I ρ. 827. 828. άγιος ιίβηίιριβ βδί 

ΥβηοΓίΐηιΙηδ α πκΐίβο άζειν. άίβίΐιΐΓ ανόσιος· βί ανίερος, 

δβιΐ ηπικμιαιη άνάγιος, ιριία βιηη ο]ΐιί νβηβΐ’αίίοηβ ίιηΐίμηηδ 

βδί ηοββδδβ ηοη βδί ηί (Ιίβαηιιΐδ νβηβΓαηάηηι ηοη βδδβ, δβιΐ 

δηίΉβίί ιιί ηοη νβηβΓβηιιΐΓ. 

7 μηόέ 1)ίδ. άμα λΑ 



ΧΧΥ 

15 

9. 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

20 

20. 
23 

24 

25 

27 

28 

29 

3. 

3 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

10 ψησίν ίΐηΐβ ώσί νδ. 9 οΐ ό κύριος κ. 

κατηχουμένων. 

αηίβ τίς αάάίΐιΐΓ: ου γάρ δίκαιον τον μεμυημένον καί κοινωνόν 

των μυστηρίων μετά του άμυητου συμμολύνεσθαι. Πιστός 

μετά αιρετικού μηδέ κατ' οίκον προσευχέσθο). 

ροδί άποβ. Γΐιβί’ίοα: περί των ημερών των κοιμηθέντο)ν τίνας 

δει έπιτελέσαι. Παύλου αποστόλου, ώς δέ εν άλλοίς άντιηρά- 

ψοις, Ιακώβου αποστόλου, άβπκΐβ επιτελείσθοέ το. 

ίκΐ ύπόμν. ηι. Γβο. &<1ά. καί παραμυθίαν. 

τριακοστά ρΐ’Ο τεσσαρακοστά. 

ηάρ ™. 

μ.νείας αυτού καί διδ.υττ. αύτω. βί ν. 19 αυτού. 

τα τού κόσμου τούτου δως. — ονησεις αυτόν. 

21 ός ηάρ περιών εχθρός ην τού θεού, δηλον ότι καί μεταστάς. 

αηΐβ Έν πιΐηΐοα: περί τού κληθηναι κληρικούς εις τάς μνείας 

των κοιμηθέντων. ιιίηιηι μνείαις αη μνημαις ΙκιΟιιοπΊ: 8νπΐδ 

ηοη Ιίοριβΐ. 

θεού ϊνα δύνησθε καί. 

μεταβάντων? λ,Ιλ* Αίΐι&η. ί\«» 21 Οΐη\ = 8αρ. νϋ 27. 

(ΑΗι. 51, 20.) μετγει Επδθ5. Ηιβορίι. ε 8 ρμ\ 177, 8. μετα¬ 

στάς ιηοάο ΙπβΓίΐΙ Αχυ^τ^ νδ. 20. 

τούς άτάκτως πολιτευομένους. 

ίΐ(1 ουνάσταί ίη ηι&Γβ!η6 οο<1. δγΐ'. ηι. Γ6β. βχΙδΟΓίρίιιιη: 

δυνατώς ετασθήσονται 6 8αρ. νί 6. 

ουκούν καί οί επίσκοποι καί οί πρ. 

4 φΐίΐο Ιιιηιιΐίδ ίηοίηδα δΐιηί ροδί παροινώσιν ροηιιηΙιΐΓ. 

ούκ ν βΐ {αι! άλλοίς αοίδοι*. κακώς, ιιί νιάβΟπ* το ύβρίσαι. 

ψησί; μη πίνε. 

τών κληρικών ? 86(1 ΓΙχυήΕΑο ίππο 6886 ο1οΙ)6ΐ>ίΐί. ααί\Α·Χχι.=5 

ίο'ίΐαΐ' δοπΒβιηΙιιηι. 

τού θεού ημών ^. 86(1 ημών ςκΙ κυρ. ρΐΌ ιηοΓβ ίΐ(1(1. 

εϊρηται. 

σύντριμμα. 

κατασκοπούν των -{-. σκοπός ν. ρο·. 90. προ¬ 

κύπτουν (τβοροη. 8^γ. XI 10: έκκύψγ ίΐ). XII 18 ρ. 72 

Α 17 : συνεκόπη [δΐο] Οτβορ. II 27 : παρέκυψε 

Ρΰίί’. α ί 12. παρέκυψε Ειιο. χχΐν 12 Ιοίι. χχ 5. 11. 

δυνατός Αοί. χνπί 24. — πότος γίνεται. άβίικίβ 
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πιΒποα Περί των διωκόμενων καί ψευηόντων διά πίστιν και 

πώς βοήθειας και παρακ.λήσεο)ς άζιω^ήσονται. ιιΒί νδ. 14 

νΐΑΐίΧ^^ βάβΓβ <16Ϊ>6Ϊ)&Π1. 

12 έκ πόλεως εις πόλιν. ρ. 16 η αηΐβ ροδίΐπηι οΐβίο. 

13 ροδί προσλαμβάνεσ$αι ίΐ66ίΐιπη μετά τιμής νί<1ο1ιΐΓ, <^οο(1 

νβΓβοΐ’ ιιί υη^ιιαιη ίη £Τ3βοο ίιιβπΐ. 

15 άνεξάρνητος τ<1Α γ<Τ-Λη, οριηηι νιιΐ^ο τ<Δτ<ν.Δ.3 νβΓίαίιΐΓ. 

17 εντ. τοϋ κυρίου -ημών πλ. — δβ^υίΐυπ 

10 18 Διάταξις [-ρ] Παύλου τοϋ αποστόλου, κανόνες εκκλησιαστικοί 

περί των νεωστί τω μυστηρίω προσιόντων. κάγώ Παύλος ό 

των αποστόλων ελάχιστος τάδε διατάσσομαι ύμϊν τοις επίσκό- 

ποις καί πρεσβυτέροις περί κανόνων. Α. περί των πρώτως προ¬ 

σιόντων τοις μυστηρίοις. 

19 τοις μυστηρίοις. ηιοχ 21 λόγω* καί οί. 

22 πρ. αυτούς μαρτ. αυτοις άκρ. — η,ηΐβ εξε. πιΒποα: Β. Περί 

τεχνών καί επιστημών. ρ£\ Δ 6 λα οοιτί^βηάυιη 

νίάβΙιΐΓ. 

24 δούλος πιστού καί εάν μη γ πιστού δούλος, καί έάν μέν πιστού 

δούλος ύπάρχγ, ερωτάσ^ω κτί. 

25 ροδί αύτώ ίΐηΐβ εί 3(1(1. καί εί μέν μαρτυρεί, προσδεχέσ^ω. καί 

26 εί . . . . προσδ. ηυ. 

26. 27 εί οέ εθνικού γ ο ικέτης. 

28 3(1 λόγος ίη ηΐ£. 3(Μ. τής πίστεως. — ό άνήρ ον. 
11 1 Γβ§·ιι1<α 8)τγϊ ΙβιΊίίΐ Ιιίο ίηοίρβΓβ οΙοΒβΒαΙ. ηηιηβπΐδ ηοη 3,6- 

δΟΓίρίιΐδ. 8}ΤΗ Δ ρ. 11, 3: ΕΖ ρ. 11, 4 (ηιιηιβπΐδ ς (Ιβδΐάβ- 

γ3,1ιιγ): Η ρ. 11, 8: Θ ρ. 11, 11 : I ρ. 12, 4: ΙΑ ρ. 12, 6: 

ΙΒ ρ. 12, 8: ΙΓ ρ. 12, 9: ΙΔ ρ. 12, 11: ΙΕ ρ. 12, 13. 

3 νοοαίηιΐιιηι μαστροπεύειν 3 8βιηίΐίδ ρβΐίΐηιη: ηαιη 

(βιιίιΐδ ραΓίίοίρίιιηι βδΐ οΒδοοβηβ Ιοφηιίιΐδ βδΐ, 

ίίρρβίίνίΐ ηΐ3Γβηι. ίΐα ,ΤΟΠ ά|3ρα, παλλακ.ίς. οο^ί- 

ΐ3νί βίίαηι άβ νοοαΒιιΙίδ Ι^ηΐίοίδ βάστιζα κρόλεα [ζπγ ηγ- 

§“βδο1ιίοΙι1β 4θγ ΑπηβηίβΓ ρ. 38] ο οοηίπ^αΐίοηο βαάβηι 

6χρ1ίθ3η4ίδ. βαστιζάκ ρολεά (= οίΐίιΐδ νβηί) ροδδβΐ βδδβ 

86(1 ίΙΤΐρΟΓ3ΐίVΟ 3(1 ίθΓΠ13ΐη 1ΐβ1)Γ3103Π1 ΠΏΐρ Γη η 

ρΓορίιΐδ 300θ4βηίβ. (τ3ΐ1ί ηοδΐηίδ (ΙίοΒηδ 83βρβ ρβΐ’ νμΐι 

θχρηηιιιηΐ. ηοΐηιη βββ^ οβΙβπίβΓ ίνΐί: δβ4 (οοΙογιΙογ 

ιγ6 νοίιιίΐ) ηοηάηηι ίη δοπρΐοηΒηδ ίηνβηΐηηι. 
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Ο λουδεμπιστής ηοη βδΐ ίη 8γΓ0, δβ(1 ύαλοχαταπότης ύαλοπότης 
νβΐ Ιίΐΐβ (]ΐιίά. ηίΐηι .ΐΑ.=> χατέπιε Μαίίΐι. χχίίί 24 Ρβίΐ'. α 
ν 8. _χΑ.=>2ηΓ<Γ χατεπό^η Ηββρ. χί 29 Οογ. β π 7: ν 4. 

9 μηδέ συχοψαντεΐν.— άλλ’ άρχείτωσαν αύτω τα διδόμενα οψώνια. 

10 οέ ιιΙ)ί ηοβ μεν βί ροδίβίΐ οέ ^ν. 

11 αίσχροποιός ο,ϊ. τ£=> 10 23. ΐ··*-^·χ^ βχ αισχρός οι4υηι? 

βλάζ ηοη ΙΐίΐΟβί 8 ^ΓΟδ, 36(1 βλαπτιχός ηί ίαΐίορ. ^^ 

έσυχοφάντησε Ριΐ6. ϋί 14, ρ. 11 9. άβ Ιιΐδ νοο&ίπιΐίδ ροδδβΐ 

ίηΐβ^τυιη νοίηιηβη δορίΐπ βί ιη&^ηορβΓθ οιιρβΓβηι ηΐ δβΐ'ίρ- 

ίαηι βδδβί. ίΐηίβ όχλαγωγός δ^τυβ ψαρμαχός. ηαιη μάγος 
1)ίδ ηοη ροΐιιίΐ Ιβ^ίδδβ. μάγος Αοί. χίϋ 6. 8: περίεργα 
πράξας Αοΐ. χίχ 19: ψαρμαχός Αροο. χχί 8 χχίί 15. 

12 ίη Ιιηίπδ νβΓδίΐδ Ιοοο δηβδίίΐηυηΐηΓ άστρολόγος [αβοΐίΐα θχροΐί- 

οίΐΐίοηβ: δίνο δοιηηίοΓΠΐη ίηΐοΓρΓβδ : δοι*.?], μάντις, 

3ηρεπαοιδός, λώταξ, περιάμματα άβίηάβ 13 ποιων η περιάμ- 

ματα έχων η περιχ,αλάαίρων η οί. η συμβ. η π. έρμ. *). 

1 ρΓίίβηιίίΐίΐπΓ η ορνιύδόμαντις νβΐ όρνι^οσχόπος. 4βίη(1β η 
ψυλαττόμενος συναντήσεις η λώβας όψεων η ποδών η άλλου 
μέλους [οΐβ ^οηατ3 ν. ζπγ υι^βδοΡίοΡίβ άβρ ΑπηβηίβΓ ρ. 7 

βη.] η ορν. 
2 1β§·ίδδβ δ^Γηηι βα ογθ(1ο οριαβ ηοδ β4ί4ίιηπδ, 86(1 παρα- 

χροάματα βχρίίοανίΐ: άχρ θάματα μηαβ ίαημιιατη 8ΐ/ηι- 

ΙοοΙϊοα αητίΐηιβ ίη^βηιηΐιιν, γηητη νβνα ηοη βίηΐ. ιιΐη 

βιηβηβτινί. ηαηι έμιμήσατο άπεμιμή- 

σατο. ροδί συμβ. αηΐβ γρ. υθγο ίηΜ. η βόμβων [ρ. 81, 22] 

η χωδωνισμ,ών η άλλων τοιούτων παρατηρήσεων. — δοχιμ. -}-· 

3 ούν άπ’ αυτών προσδεχέσέ}ωσάν. 
7 παυσάσ$ω απ'1 αυτής. Ριοίΐβ 6ΐ’α1 Γβΐ. δ^Γ. τ^Α 23 

ίη ηιηίαΓΟ, δβά Ιδοορ. ίη Όβιηοη. 24 ι<Α 

πειρώ διαμένειν. — έλευ^έρα εστιν, έχγ. 

10 ή ίπποδρομίοις ή άγώσιν. 

12 ροδί έχγ α<4<1. περί τό πράγμ.α. 

ι) 4θ παλμοΐς ν. ΜιΐΓβίΐ ναηαβ Ιβοίϊοηβδ ΐχ 6: Η. ΙΊβΐδοΙιβΓ ϊΠχθγ <Ϊ£ΐ5 νοΓίχβάβυίβικΙβ 

^ΙϊβάβΓζιιοΙίβη 1>θΐ <1οη ιηοΓ§βη1αιΐ(1βΓη ϊη 1ίΙ)Γ0 : αΡΙι&ηοΙΙ. Λβΐ’ &. δίίοΙίδΪΒοΙιβη £686ΐΐ8θ1ιαίΊ (Ιογ 

ΛνϊδδβηδοΙίΕί’ίβη I. Γβ1ϊς[. ϊιιγ. 8γι\ ρ. 8^ρ 13. ΡαΓβϊ Ιβχ. ρΐηαί. ρ. 451. 551. Ι&οοΜ Γββροηβα 

α, ηιβ βάΐία βϊδ <^ιλϊ ιηγί1ιο1ο§;ΐαΘ δβηιϊίΐοα© ορβΓίίπι ίΙα,ίαΓί 8Ϊη1 υίϊΐϊα Γογθ οτβάο , ϊηρί’ΐππδ 8Ϊ 

οιιτη 1ϊ5γΪ8 ϊηάαϊοΐδ οοηιρΕίΓίΐΓθ Λτβ1ϊηί. βίο § 17 οί. οιιιη ΠΊ3·|3 Ό 183 ίίη. ΟΤρΪ3Σ3 ΠΙΟΙίΓ 

ΟΠ’^Ρ 23ΊΊ Τ)»Π 21 \>]} ΟΙΠΊ [δισάχιον Βπι·ηι. Ρβίΐ’οη. 31] Ν’ρο“Ι3 ηΐΠ’ Π? ΊΠ Βΐρθ^> 

*]3 Γ.12ΧΡ3 ·ρΠ31 ΊΠΰ Ο’ΙΟΒ^ ΊΒΰΙ 0*131 ΊΒΟ ΧΙ’ΠΟ Π*Π 381 {ΡΤ3 1ΓΤ10 3Π3 3ΓΠ313* *100 

: ηηη ιοοη ηοδ 
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13 έμπειρος νίχ 1ο<?·ίί 8. πεπυρωμένος Αροο. ϋί 18 ίηορίιιηι. 

14 ρΐΌ τ<ΓΛ·=>ιτ3 Ιθ^βηίΙυπι βδί τΟι.=>. ηαιη ν^τρόπος = 

ρβΓ8. ί>^ = ίίπη. ηιΛ/ — §τ. γένος Γίκΐΐοΐδ δΤ'Τ· οί. Γβΐ. η.-ο 1. 

15 ψησί, διδακτοί. 

νβηίο ηηηο ίκΐ 1ί1)ηιηι βγτοπιιη οοίανυπι γθΙ. δγι*. ρ. 15 

— <*α 26, Ιιιιίπδ νοίυηιίηίβ οαρ. IV. ίηδοηρίιΐδ Οδί 1ι6θγ αρικί 8^008 

Βιβλίον των τού Κλήμεντος ογδοον. αλ διατάζεις [ -γ] των αποστόλων 

αί διά Κλήμεντος τοϊς εθνεσί πεμψ^εισαι. κανόνες εκκλησιαστικοί. 

20 13 Επίσκοπος ούν χειροτονείται. 

14 Πρεσβύτερος δε. — χειροτονείσαι») 

16 τήν αΐίβπιπι ^ οί ιηοχ επί .θυσία οιπη προσενέγκγ οοη- 

ίυποίιΐΗΐ. 

18 τά έπιτηδευτά των ανθρώπων — σπέρματα οσπρίων. 

21 1 τω καιρω τω δέοντι αηΐβ πλήν. — χ. καί σταφυλής·. 

2 οε /ν. προσάγεινΊ 

3 καί έ'λαιον οί την αγίαν λυχν. 86(1 αγίας /ν. 

6 έπιμ. καί τοΐς. 

9 αέ τη διανοία αυτού. 
Γ » 

12 ίΐηΐβ εί α(1(1. έ^ εαυτόν : 1ι. ο. άναλαμβανέσ^ω. ρΐΌ μη 8 

αναλαμβάνει. 

15 κλήρου, π6ί ηθδ καταλόγου. 

16 ίερ. προσφοράς, γενομένης συναγωγής καί άγιασμού, μή μετ.: 

ή την. 

17 εύλογος ~ , οί. 22 12. — τ. ή εί μή λέγγ. 

22 4 αηίβ κληρικός (κίοΐίίιη· κληρικω. 

αφ. η ο όεκτος. 

7 άψοριζέσ^ωσαν οί δεζάμενοι αυτόν. 

9 § ιγ 8 Γ6£ΐι1ίΐο ιβ ίΐοίηβχιπΐ, ΐία ιιί οαηοη ηοδίθΓ ίΐΐί δίΐ ιγ. 

11 καταλεϊψαι οί καί έτέρα. ηιοχ 12 εί ρ.ή ποτέ τιςΊ 

15 κρίσει καί κλήσει π. οί. ρ. 81, 1 ηοί. γίνεσθαί 

16 ολως τής τάζεως καί τού αριθμού των. οί. ρ. 29 14. 

17 παρά γν. τ. ί. έπ. ροδί παροικία ν. 18/19. 

18 καί εις έτ. ά/τελθών καί. οί 19 λειτ. καί μάλιστα εί πρ. 

20 έπαν.ηο. — Έπιμένων δε οιπη κοινωνείτω νβ. 21 οοηίιιηοίιυη. 

21 μόνον ρτο μέντοι. 

23 1 ΓβοριΚα ΧΙΥ οοηίίηιι&ΐπΓ. 

2 αύτ. σιρραγισ^είσαν κωλυσιν οί. Αρρΐίΐη. I). οίνίΐ. I 1. 

4 Π3£ΐι1ίΐ 8)γγι XV. ηιιιηοπ ίαηι (ΙποΙκίδ ηιίηοΓΟδ ίη 8. 
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5/6 βΐ 9 τής τάζεως τής ιερατικής. 

24 1 Ευνούχος -τ-. 6ί 2 ροδί άζιος 8 είναι επίσκοπος ίΐχίοΐίΐ. 

11 έκόικήσει 6 κύριος όίς. ηιοχ οέ ου. ρ. 23 *ν>ΛΤ<' δβι\ 

14. 15 τύπτοντας οΐ έθέλοντας. — νδ. 15 άόικούντας. 

17 άντέτ. καί λοιόορούμενος. 

25 5 βη. ίΐάά. αυτόν. 

11 επισκ. μόνος χο)ρίς. 

12 εν μηδενί κατεγνωσμένου [8ΐβρ1ι. IV 1040] τού επισκόπου 

αυτού. 

13 φίλαρχος καί τύραννος, τύραννος γάρ. 

15 ίιι δγηιιοο δοπββ ^^η^η[ηΐ€\ ρα§'. 25. Δευτέραν ή καί. 

1 7 υπό τού επισκόπου αυτού. 

26 1 κατά συγκυρίαν ιιΐ Ειιο. χ 31. 

4 γραρ.μάτο)ν συστατικών. — έπιφερομένων 8χΐΌ £·βηιΐ8 ηιο- 

4ίηιη 0δ1. — οε /ν. — αυτών γράμματα, αν. 

6 καί εί οέ μ. — επιγορηγούντες. 

7 γάρου. = 0^2 (Ιβηβδ. νί 3? ο£. ΕρΙίΓ. 8χι\ 

ΐοηι. III ρ. 484 Ό «ταοο. 

9 καί ούτως ήγεϊσλάαι. ο! 10 έκαστον αυτών όσα. 

12 γάρ ου. νδ. 13 θ[ΐιαβ ροδί .θεός Ιβ^ηηίιιι* ίίβδίιηΐ: νδ. 14. 15 /ν. 

17 πόλεις ή χώρας. 

19 γνώμην πΐ δΐιριχι ρ. 10 11. 

27 11 αυτά εν φόβω θεού καί ώς. βΐ 13 πέν. ώσιν, έπιχ. αύτοις οις. 

14 κατηνάλωσεν Ιδοοι*. ίη Όοιηοη. 18. έξέτιλε (Ιβοροη. 

XIII ί 12. όιετέλεσεν ΙδΟΟΓ. 1. 1. 9 έπετέλεσεν ίΐηά. 34. 

24 έ'χεεν ιιβί ηοδ ύπομένειν. ρΐΌ μήτε ή 5ίδ μηδέ. 

26 πράγματα όιαπαρατριβής έμπίπτειν. ιηοχ περιβάλλεσ^αι 

Βγΐ'Ο β’βηιΐδ ηαβάίυιη. 

28 1 εχειν πάντων τών. βΐ 3 όέοι καί περί. 

4 όεομ. μεριζόμενα όιά. βΐ 5 καί χορηγεϊσ$αι ου. 

9 προσμένοντας. « 

10 στρ. τις τοις ίόίοις. ηιιηιβπΐδ μ ίη ιηαΐ’Ο'ίηβ οο4ίοίδ δχΐ'ήιοί 

ηιΐδΓ[ΐΐίΐηι αάδοΐ'ίρΐιΐδ. οαηοη μβ §ταβοιΐδ 8χΐ'ίδ Οδΐ μα. 

13 παυσάσ^ω ρβΓ ίΐιιο νοοαβηία Γβ(Ι(ϋίιιηι βΐ ικΜ. απ' αυτών. 

15 ιηΜ. ίη βηβ ωσαύτως καί λαϊκός. 

17 ίΐηΐβ ή α(Μ. άπ' αυτού. 

19 τι ου. 

23 Σαταναν ιι1>ί ηοδ Βελίαρ. 
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24 ίκΐ οίΐηοηβηι ίΟα δ^τΐαοιπη ίΐάδοπρΐα δΐιηΐ Ιΐίίβο νοιΊκι: Ι)ί- 

ο,ηηί ΟΉΐηία βα γιιαβ ηοίατη <— 1ιαΙ>β?ιΙ αρριοάαηι αδ Λη'αηίβ 

αά οαηοηββ αάάίία 6886. ο ο ηιρ γ βΐιβη (1 ιι η Ιη γ απίοηι οαηοηβ 

δ^τοπιιη <|ΐΐίΐ(ΐΓίΐ^6δίοιο δβχίο Γβ^πίαβ ηοδΐΓίΐθ μζ μθ ν οί 

άθίηοβρδ 69, νβιΊΐίΐ, (ριαθ &(1 ρ§·. 29, 13 βχΐιίΐιΐίιιηΐδ δΐιηι. 

29 5 Γβ^ιιΐίΐ μη £Γαβοα ίηίτα δβφΐίΐιΐΓ ν. ρ. XXXI. 

8. 9 μη τρίτον μ. μ. έπιτελέσει το βάπτισμα, άλλ’ άπαξ μόνον το εις. 

13 δβομιιιηΐιΐΓ Ιΐίίθο: διδαχθητω ούν ό βαπτιζόμενος ότι ό αγέν¬ 

νητος θεός ούδέ έσταυρώθη ουδέ γένεσιν άνθρωπον ύπέμεινε, 

βασιλευόμενος μη υπάρχων μηδέ ετέρου γνώμη η καταλείπει 

(ίϋΙιιεΙίΙυΓ αά Μαίίΐι. χχνϋ 46) υπεύθυνος, άλλ1 ουδέ ό παρά¬ 

κλητος άνθρωπος έγένετο και ούτω παρην, άλλ' ούδέ πάθος 

ύπέμεινεν 6 σαρξ μη γενόμενος (ου γάρ ην άρχιερεύς): άλλ' ό 

μονογενής υιός μόνος έγένετο μέν άνθρωπος διά φιλανθρωπίαν, 

έπλασε δέ έαυτώ σάρκα εκ της παρθένου (τ; γάρ σοφία ώκοδό- 

μησεν έαυτη οίκον χ) ώς κτίστης), τον δέ σταυρόν ύπηνεγκεν ώς 

είκών συγχωρήσει τού ιιατρός 3 δοΐ'ίΐιβ. 

ίη Ιιϊδ βηίιη ηοΐβΐιαιη ιμικίιρίίΐηι ιηυΙαΓβ ίη βάΐΐίοηβ, <ριθ(1 

βχοηιρίιιηι ρΐαηβ ιιηίοιιιη 1ΐίΐ6θ6ίΐπι], έρρύσατο δέ τον λαόν από 

της προσδοκηθείσης οργής ώς άρχιερεύς. βαπτίζομεν ούν έν 

τώ όνόματι τού πατρος ού'χ ώς· άνθρώπου γενομένου, ούδέ ώς· 

παθόντος, ούχ ώς άρχιερέως τινός, άλλ' ώς αύθέντου, εύδο- 

κησαντος μέν έν τή γενέσει, συγχωρησαντος δέ το πάθος, 

δεξαμένου δέ πρεσβείαν άρχιερέως. έν δέ τώ όνόματι τού υιού, 

ούχ ώς αύθέντου, ούχ υος δεξαμένου, ούχ ώς συγχωρησαντος, 

άλλ' ώς ύπομείναντος γένεσιν, όις ύπενεγκόντος σταυρόν, ώς 

άποθανόντος καί άναστάντος. έν δέ τώ όνόματι τού παρα¬ 

κλήτου ούτε ώς πατρος ούτε ώς υιού, άλλ' οος μάρτυρος (οις 

έν εύδοκία θεού) καί της συγχωρήσεως καί της έν πάσιν ύπα- 

κοης τού μονογενούς, οί ούν ούχ ούτως βαπτίζοντες ώς μη 

είδότες τό μυστήριον της εύσεβείας καθαιρείσθωσαν. ό γάρ 

λέγων πεπονθέναι τον πατέρα βαρύτερα τών Ιουδαίων αδι¬ 

κεί, τώ χριστώ καί τον πατέρα συμπροσηλών. ό δέ άρνούμε- 

νος τον κύριον δι ημάς άνθρωπον γενόμενον καί ύπενεγκόντα 

σταυρόν θεομάχος έστί καί πολέμιος τών άγιων, ό γούν τον 

παράκλητον πατέρα όνομάζων 2) η υιόν άνους έστί' τον ύπη- 

*) ΡιόλόγΙ). ϊχ 1. — 3) Ηΐϋ νομ,ίζων. 
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ρέτην τού μονογενούς ϊσον εν δημιουργία. χ) και συν επιμελητήν, 

καί ϊσον εν συννομο^εσία και σύγκρισην, καί μεσίτην τής άνα- 

στάσεως ή τον αρχιερέα ισότιμον τω υίω ή τω πατρί άποδει- 

κνύει ή δύο άναρχους δοξάζει ή δύο πατέρας λέγει, παρακούσας 

τού εϊπόντος' 6 κύριος 6 3·εός ημών κύριος εϊς έστιν 2). ταύτα 

δέ έν ταις ήμέραις ημών Σίμων ό μάγος έτύπωσε και παρέδω- 

κεν, έπισπασά,μενος έφ' εαυτόν το πνεύμα το πονηρόν και λαο¬ 

πλάνον καί άνάστατον καί ένα γε τριονόματον είναι 3εόν άσε- 

βώς εγράψατο, ποτέ [^) 8] όέ καί το πά^ος τού χριστού καί 

την γένεσιν άπέκοψεν. ύμείς δέ, ώ επίσκοποι, εις ένα 3εόν πα¬ 

τέρα καί υιόν καί άγιον πνεύμα τρίτον βαπτίσατε κατά την τού 

κυρίου γνώμην καί την ήμετέραν εν τω άγίω πνεύματι διά- 

ταξιν. δβομπίπΓ ηπηο ϋίΐηοη ηοδΙβΓ μη ηπηιβΓΟ 47 άίδΐίηοΐιΐδ, 

υΐη 8}Γηΐ8 εκ[3αλών ρΐ’ίΐβΙ)βί;7 ή ρπιΐδ ηοη ίΐ^ηοδοίί. 

29 14 Γβρρύα, 48 8}τγογιιπι. ρΐΌ καταλόγου δχπίδ άριέάμού και τής 

τάξεως υΐ ρ. 22 16. ο£. 31, 3. 

19 ηοη ωσαύτως· 86(1 ούτως. 

2 εορτών ούκ έσέάίει κρέα καί ου πίνει οίνον, 86(1 Ιιαβο ηιπίίβηι 

βχρίίοίΐΐίο βδΐ. 

2. 3 βδελ .... άσκησιν 

6 καταλύσαντος. βΐ 7 έπ. άδίκως, κα3. άρχοντα γάρ τού. 

10 κω^όν ή χωλόν. 

11 χλευάσει -[-. ΕιΐδβΟ. ίΚβορΙι. ε 34 τ<ν\·ι^.=>η δθΐ\ 

13 ροδί αυτούς αάάίίιΐΓ καί διδάσκων, θχ βχρίίοίΐΐίοηβ. 

1δ πρ. ένδεεί τινι οντι κληρικω. 

16 έπιχορηγή -\~. ροδί άψορ. 8 ως ψονεύσας τον αδελφόν αυτού 

καί έπιμένων τή πονηριά χαέάαιρείσέάω: Υ8. 17 λλ 

18 ψευδεπίγραφα -φ. 

22 ά. ή Ιουδαίου, βΐ 23 όνομα των χριστιανών, άφοριζέσέάω. 

1 μετάνοιαν δέ επιδείξας. 

3 νοοίΐΟηΙπηι κατάλογος δοΐβΐ 1οι*(ριΐ6Γ6 ΐηίβΓρΓβΙβηι ηοδΐπιπι: 

1ι. 1. ροδηΐί ολως λογιζόμενος έν άρι$μω ίερατικω. 

δ άπεΐπεν 4"· 

8 ενός σαββάτου: κα.3. — εάν αε λ. η, άφ. ίθι βΐΐίΐιη \Γ8. 12. 

11 κρούσή και άπό. 

1) ϊιαβο οηιηΐα βΐηβ αΐίβπιιβ οοιίίοϊβ ορβί’,α νϊχ αΛ Ιίηιιϊιίιιηι αιΐήιιοϊ ροίβηιηί. Τ!3>? ββί 

ποιητής Ιαοοβ. ΐ 22. 23. 25 ίν 11 Κοπι. ΐϊ 13: γ©1. 0 20: κτίστης Γβΐ. ρ. 33 2 “Ί? 15: δημιουρ- 
' ' > 

γός Ηθ5γ. χϊ 10. Ιιΐηο ΚΓΠΤ13Ρ ιΙβΟβΙ Θ88β δημιουργία, ϊίίΐ νβιΊϊ αο 8Ϊ ΊΠ. ρ. 33 23 ιη&ΐθ β 

ρΓαοοβάβηΙϊΙ)ΐΐ8 ΓβρβΙϊίαπι ββκβΐ. — 2) ϋβιιί. νϊ 4. 

31 
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18 χειροτονησας αυτόν. 

19 μή οείζοι ότι π. αιρετικών τίνος εχει τήν πρώτην χειροτονίαν. 

32 3 καί παρασκευήν. 

7 άθ νοοο ξένια (Ιηΐηίο: ιηοχ η άλλο τι τοιοϋτον. οί νδ. 8 λαϊκός ή. 

9 ε^νών η λύχνον εις συναγωγήν, νδ. 10 έν . . . απτοί λλ 

11 άγιας λλ 

13 άγιασ^έν ροδί οθόνην, νοχ ο3όνη δβππίίοίΐ: οί*. . 

14 φωρ. τούτο ποιων, ιηοχ 15 έπιτιμάσ^ο) [ιιί ρ. 33? 11] -(-· 

καί άφοριζέσέάω. 

16 κατηγορούμενον. — παρά πιστών καί άζιοληπτων άν-θρώπων, 

80(1 παρά 8}τγο αρκά. 

18 νίΓ^πΙα ροδί αυτού ίιχιηδίΟΓΐιΐΓ. 

20 αυτόν καί ούο. 

33 1 καταψρονών. 

2 κατά τού τοιούτου τα οοκούντα αυτή, ιηοχ κεροάναί τι των 

φυγοοικιών. 

3 προσοέχεσύάαι — προσοεχέσύάω. 

7 ούς αυτός βούλεται, ίη ηιβτ^ίηΘ ίΐ4 οΰς αάδΟϊτρίιιιη ως. 

8 επισκοπής αυτού π. ιηοχ νδ. 9 την τού χριστού εκκλησίαν. 

10 κληρονομιάς. 

12 ή, η τον έτερον οφθαλμόν αυτού τυφλός, η τό σκέλος αυτού 

πεπληγμένος καί χωλεύων, άξιος. 

13 εστίν γ*λ ιηοχ 15 ή ρΓΟ καί. 

34 3 ή . . . κα$αιρείσ$ο) /ν; ίη Ιιοπιιη νοΛοηιιη Ιοοο δίΛδίίίιι- 

ηηίιιΐ': εί οέ μη, έξω5είσ$ω. 

7. 8 χειροτονίας βαθμόν. — καί νδ. 7 λλ ? 

8 ώς ρΓΟ οιος. — συγχωρούσιν αυτω οί ηιοχ έλευ^ερούσι οί 

έξαπ οστέλλουσι. 

10 τοις της στρατείας ιιί νηΙβίιΐΓ. σχολάζων -(-. 

11 άμφότερα ποιεϊν , κατέχειν ρωμ. κτέ. 

12 καύάαιρεϊσύάαι οει. 

16 άγ. ταύτα. — διαθήκης ούτως * Μωϋσέως βιβλία πέντε, δίη- 

ο’ΐιΐοηιηι ΗΟγοπιπι ηοιηίηίΐηΐδ οιηίδδίδ. 

18 της . . . ημερών ηο, 80(1 ίη ηιαι^ίηο ίη. γοο. τούτ1 εστι 

ΊΏΟ Ιΐίβηδ 8)ΤΓΪοαοίδ δοιίρίίΐ. 

19 Έσ·3·ήρ, εν Ίου£ί<3·, έν Ύωβίτ, εν Μακκαβαίων, γ· Ίώ|3, εν 

βίβλος ψαλμών ρνα, εν Σολομώντος βιβλία ε, οιηίδδίδ οοηιιη 

ηοηιίηίΐηΐδ. 
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1 νβΐ’Ιήδ ρπππδ, αί (ϋχΐ ? οιηίδδίδ προφητών ιβ, εν Ήσαίου, 

εν 1)βηβ. 

2 οέ λλ — ύμίν ώς προς διδαχήν τών παιδών έστω. 

3 μαν.θ.νέους γο βί άβίηάβ η σοφία. 

4 έστι δέ της. — ευαγγελία μεν ο, ώς καί εν τοϊς προλαβούσιν 

εϊπομεν, Ματ3. κτέ. 

5. 6 ιο* Ιακώβου επιστολή α, Πέτρου β, Ιωάννου γ, Ιούδα α. 

7 καί τα διατεταγμένα ύμϊν, ώ επίσκοποι, δι’ εμού. 

8 κα'ί έν. — προσπεφωνημένα, ά. 

9 αύτοϊς μυστικά* έτι καί. -— πράξεις Η-. 

10 καί ρΐ’Ο δέ. 

11 μεν α(Μ. αηίβ αύτοϊς. 

14 αγέννητος ρΓΟ άίδιος. ροδί όλων &(Μ. έν χριστώ. 

15 είρ. καί έν. — ενώσει ρι*ο σ-θενώσει, δβΓναΐο και. αηΐβ εις 

αάά. υμάς. 

16 άμ. και ανέγκλητους. άβίικίΘ υμάς α<Μ. αηίβ τής. 

18 αυτού λλ — δι1 ου. 

19 ίηίΐ. ίκΜ. και το κράτος, ηιοχ .5εω καί πατρί. βί τφ παρακλ. 

ίη βαρίΐβ δβχίο Ιιαββ Ιββΐίοηίδ ναηβΐαδ αηηοΐαηάα βδί: 

14—17 αύ$. ρ. ,ο<*3 δβηορ ίη Ιιοηηη Ιοβο δΐώδίιίιπίιΐΓ: 

Πάλιν η σύνοδος τών πζ επισκόπων η γενομένη έν Καρχηδόνι 

πόλει της Αφρικής έν ταϊς ημέραις τού άγιου Κυπριανού τού 

έπισκόπου καί μάρτυρος. 

1 8 ηηηΐθπΐδ πζ ρΐ’Ο πδ. — έκ της ρωμαϊκής γλώσσης. 

19 καλ. σεπτ. -φ. αηίβ συναχέάέντων ριιηβΐο άίδΐίηχίΐ 8. 

20 ίηίΐ. επισκόπων πολλών α(Μ. 

21 ροδί λαού βοιηηια ροδίήί 8. ηιοχ Ίουβαϊανού αΐ(μΐ6 ίΐα δβιηρβΓ. 

23 αιρετικούς, έτι οέ καί τούτων ά άντέγραψεν Ίουβαϊανος προς 

Κυπριανόν: άναγκ. ήγ^σ. οηιίδδο δέ. 8}^Γηδ Θεόφιλε ηοηιβη 

ρΓορηαηι βδδβ ηοη βΓβάί(1ίί. 

24 ώς ου μόνον ό μακ. Κυπριανός, ηιοχ τούς αιρετικούς καί τούς 

σχισματικούς. 

26 τούς αιρετικούς καί τούς σχισματικούς. 

29 πζ ρΐ’Ο πδ. 

30 επίσκοπος ην' τάς δέ άποφάσεις. η!)ί άποφάσεις -ό-. 

31 έπισκόπων τάς έπιστολάς τάς γραφείσαςΊ 

32 βαπτ. τών αιρετικών, ετι οέ καί. 

34. 35 ^ν. 
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1 περί . . . αιρετικούς λλ ίηδΟΐΊρδίΐ 8 ή επιστολή των επισκόπων. 

— Αιβεράριος, Άλδώνιος. 

2 Ιούλιος, Πρ., Κεκίλιος, Π. 

3 Μάρκος, Σουκε'νσος. 

4 Όβΐϊΐοΐπιΐδ ο, 87ΓΟ Αήτριος δβηρίιΐδ, δβ4 1ί1βΓ& αίΐάίΐα 
ϋοηιοίηηηα ΗίώβΙπιηυδ. ΐίίΐ ρι*ο Ο3<\λνΐ^γ£ο νί(1ο1ιΐΓ 

02<\λ\Λ-*ϊ<’'α.θ δΟΓί3βπ3πΐη. 

5 Σατουρν. . . . άλλος ρπιΐδ 

6 Γορ^οτϊνος, Σιδάτος τοις άηαπητοϊς άδελφοις ημών Ούανια- 

ρίω, Μαζιμιανώ, Σατουρνίλω. δβοΐ Μαζιμιανώ οίΐίΐηι νβ. 7. 

8 Σατουρνιλίο). — Άντ., Iουηουτιανώ οπιϊδδο και. 

9 άγ. άοελψ. ηυ. 

9. 10 Πάντες όμού συναχ^έντες, ώ αγαπητοί αδελφοί ημών, καί 

εν κοινοβουλίω όντες, άνέγνωμεν τά γράμματα τά άφ\ 

11 αίρετικοϊς καί [παρά] τοϊς σχισματικοΐς. 

12 καί αάάίΐπΓ έΐηΐβ ερχομένων. 

13 βαπτιζόμε$α, εν γ άναγεννώμελάα. 

14 ίηίΐ. εκεί τά αυτά ήμϊν πράττοντας. οΐ ηιοχ των . . . κανόνων. 

15 κρατειν, όπως συγκοινωνοί ημών ήτε καί. 

16 3ελήσητε. Ου πρόσφατον, οί*. προσφάτως ΐϊΐίΐΓΐ. Ρο1}Το. 4. 

17 προσφέρομεν ύμϊν, άλλα. 

19 δεδοκιμασμένην +· καί έν η παρατηρούμενη κοινωνοϋμεν. 

20 συζεύγνυμεν τούτο, καί νυν ασφαλώς τιλάέντες(?) άπερ οηιίδδο 

άσφαλώς ροδίου. Αίΐηιη. 19 10 26 17 25 24 36 7 

37 6 40 20 46 17. 19 τμ 20 ϊνΛ 23 ιΛ 11 12: 

ί6. 50 22. 

22 καί λλ 

23 υπάρχει. 

2 6 6η. καί οΐ ηιοχ ύπό των ιερέων. 

1 ίδίω λλ άν3’ρώπου λλ 

2 διά δε Ιεζεκιήλ. 

12 εί μή τούτο, εί μή εν .. . δο^ήναι ταύτην μή δύνασλάαι. 

14 ρορ 0302 1 τ<Τ_Λγ<Τα.χΛ 8ΐ δοηρΐηπι ηοη Οδΐ, βδδθ 4β6οΐ. 

15 όμολογήσαι ρΐΌ εκδικήσαι. ηιοχ τι δλως αύτοϊς. 

17 λα|3ών χάρισμα μέτοχος. 

18 ευχαριστία όπου ρΐΌ ό3εν,· οί. νδ. 20: ρορ 40; 20. 22. 

23 ευχαριστίαν —. μεμνήσδαι ρΓΟ μή άγνοεΐνΊ 24 αμαρτωλών. 

2 7 ρμ·. 0302 19 δοπββπάηπι. — ίερεύς ών. 
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28 τής άγιας γραφής. 

40 3 βουκολη-Β'είς (-}-) τις καί έξω βαιχτιζόμενος έν τώ. 

4 αυτός, ίΐα ίοΐ'ΐ&δδβ βίίίΐηι Μ. ηίΐηι τ βΐ τό βΐ τός βδδβ ροΐβδί. 

8 έν μέρει ελλιπή είναι καί εν μέρει όπ. — ύπερισγυειν 

9 εί οέ ούκ έδυνήΑέη. 

11 —13 εκκλησίας, ήν υπό .... άργή^εν λέγει ένικώς καί μή 

πληΑτυντικώς τεΑέεμελιώσέάαι. καί διά κτέ. 

14 αδόκιμα βί. 42, 11. 

15 και αιρετόν παρά τω κυρίω ή τούτο ή άλλο των ύπ\ 

16 αυτού έδειξε λίγων εν. παρεστήσατο ΕυδβΙ). ΐΐιβορίι. ε 13: 

παρέστησε Αβΐ. ί 3: κατέστησε ΙδΟβΓ. Ββηιοη. 49: έδήλωσε 

Πήά. 11: έδειξε Ιοίι. χχ 20 Ειιβ. ίν 5 χχίν 40 Αβΐ. χ 28 

Μΐΐι. ίν 8 βίο. 

18 σκορπίζει με. ηαοχ έγραψεν, ηοη προσέγραψεν ηί ΜΙογ. 

23 κυρίου οί καί αντίχριστοι. 

24 δούναι έν τώ. 
4 

25 αξίωμα -|~· 

26 χορηγούντεςΊ 

28 άπορρϊψαι άφ* ημών. 

30 επί γνώσιν βΐ νίΓ^πΙα &ηΐβ δούναι ροηίΐιΐΓ. 

31 «θείων δυνάμεων έκρίναμεν μυστήρια. 

41 1 Κ. λέγει: 8βά 1ι. 1. βΐ 20 ηοη δβά δβπ- 

Ββηάπηι. ήμϊν ρΓΟ μοι. ιηοχ μετριότητος ημών. 

4 έγραψα, άντισυλλογιζόμένος ο? 

6 εκκλησία τω τής εκκλησίας βαπτίσματι. 

7 γρ. τού αυτού Ίουβαϊανού. 

8 ήμϊν λέγει ότι ου μόνον συνεπευδόκησε καί συνηρέσδη τοϊς άφ"1 

ημών, αλλά. 

9 τής αλήθειας ? — ούν νύν περί αυτού τούτου το τί. 

12 τυραννική αυθάδεια. 

19 ί[ηηιη ^βο^τ&ρίηΐδ ηοη δίιη, Ιίββΐ δίηΐ οριί ηιβ βδδβ νβΐίηΐ, 

ίαββΓβ ηοη ροδδΐηη, ιιΐ (ριο Ιοβο ορρκ!& ίη Ιιίδ ίΐβΐίδ ηοιηί- 

ηαΐέΐ δίΐίΐ ίυβπηΐ ηιιαβΓ&ηι. δβά (ριυηι ΙίΐβΓίΐβ δ^Γίαβαβ ΐΐιβο- 

Ιοβίδ βΐ ^βο^τίΐρΐιίδ ί^ηοί&β βδδβ δοΐβαηΐ, Ιιβίη’&ίβίδ Ιίΐβπδ 

δβι41)ίΐηι, ορίίΐβ δγπΐδ ΙιαΒβΐ. Κίβ ί°’ίίπΓ από ΊΟ’Π πόλεως 

Ιβο’ίΐπΓ. — έν μια εκκλησία. 

21 έκεϊ ρΐ’Ο όντως. — αλητείας ροδί πίστις ροηίΐιΐΓ. 

23 έ. ουδέ πίστις έστί, όπου πόιντα ψευδή έστιν. 
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24 μυστήρια. — στόμα και ή γλώσσα, λοιμ. καί μεστά ίου θανά¬ 

του. ζιιγ ιη’μ·68ο1ι. ά. ΑιτηβηίοΓ 475. 

2 6 ροδί άντίχρ. ίΐιΐιΐ. ευλογεί κατάρατος. 

29 ύπ. ή οι. 

42 

43 

30 πάντα εί ψευοή έστιν ά εΐπον περί των αιρετικών · εί οέ τισίν. 

31 ιιβίριιο συνευοοκεϊν ηβ<:|ΐΐ6 συνδραμείν, δθ4 πεί$εσ$αι αύτοις. 

4 Πρίμος ηιοχ 5 αιρέσεων ? αυτόν ηυ βΐ βαπτίζεται. 

10 βΐίαπι 8, ίμιηιη Αάι-αιηγίΐιΐδ δίΐ ηΐΰΐϊπ 

11 άδόκιμον -}-. οί. 40, 14. 

12 Νούατος (Νοναΐίίΐηοδ βδδθ αρικί Β&γ Βίΐΐιΐυΐιυη ηοη νκΐίί 

Ε. ΟίΐδΐβΠιΐδ ρ. 548 αά. ΜίοΙι.) από ΟΊΝηυΝΠ είπεν. 

13 °ρούσιν ότι έ'ν μόνον έστίν έν τή εκκλησία σωτήριον βάπτισμα. 

17 από του κλήρου αυτών έλθόντας λαϊκούς1. 

19 είπεν · Το βάπτισμα ο. 

20 αί θειαι γραφαί. 

22 Σολομώντος περί αυτών · ό'ς. 

23 ποιμαίνει άν. καί αυτός διώκει όρνεα. 

27 άλλοτρίας μή πί3ί, ϊνα. 

28 σοι ετη ζωής' καί εν τω εύαγγελίω έν θείω λογίω ό κ. 

30 εστι οέ το θΐ 31 έπιφ. επάνω τών ύόάτων. 

32 ουν λογίζονται νοί ενθυμούνται, βί 33 λαμβάνοντας. 

1 σαφές έστι φανερόν καί σα^>ές είναι έκάτερον. 

2 πνεύματος, όεϊ βί 3 λεγωνται θεού. 

5 κλήσεως ήμών. 

6 εν μια εκκλησία. 

10 έστιν ^ ως λέγει ό απόστολος. — οέ 

12 ζήλος, θυμός, θόρυβοι, όιχοστασίαι. 

13 <§ε ρΐ’Ο ουν. 

14 αίρ. καί τούς σχισματικούς' διά τούτο. 

15 έκκλ. άμώμου βαπτ. 

16 αμαρτωλών καί σαρκικών, ίίΜβοΙα νοοβ είσιν. 

17 κατακριθήσονται 

18 Ουανουάριος νβΐ Βανουάρίος από 

26 πορεύθητε ουν μαθητεύσατε? Υδ. 28 ουν : εστι οέ. 

31 μανέντας καί μωρανθέντας καί εξω. 

32 βαπτίζειν καί άγιάζειν προσερχομένους τή εκκλησία όφείλομεν. 

33 από ΝΒ’ΐρ · ρΐ’Ο Κρήτης οθγϊιηπ νίάβΐιιΐ’ Κίρτης 

Γβροΐίβηοίπΐη 68δ6. 
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1 ετι δέ καί. — τοσαύτχις μαρτυρίαις. 

2 ώστε ως άζίως πάντας ημάς πεισλάηναι. 

6 και επειτα άποστάντων. ούτοι γάρ. 

8 Νικόδημος άπό ΙίίβΓαηι ^τ&ββυιη ε βχρηιηβη- 

ΐβιη δαβρίυδ ίηνβηΐΓβ βδί. βί*. νδ. 11 βί ρ. 38, 8: 46, 20. 

αίφΐβ βίίαηι ιι4)ί Ιοβο α «μαβοί ροηίίιπ*, αρηά β^ΓΟδ ίηΐβΓ- 

4υηι (Ιβ^βηβΓΛνίΐ. ίί& δοηρίπηι ίηνβηίηηΐδ Οίΐδΐ. 

ρ. 729, Γ|ΐιοί1 βδί παραμονάριος βί ίη βαηοηίδ 

βΐΐίΐΐοβάοηβηδίδ δββηηάί ΥβΓδίοηβ δγπαβα. ίαΐί δβπββηοϋ 

ρΓανίΐα,ίβ ίαβίυιη βδί, ιιί ίηίβπΐηηι 4β νοβαΙηιΙοΓίηη ,ίΐ ροριι- 

Ιίδ ίαρίιβίίίίβίδ αβοβρίοπιπι οη^ίηβ αιηΐή^ί ροδδίί. /οββαίηπι 

Γ&βίιπη βδί, /οΙΙίβ (4β <ριιο νίείβηάυδ 8&1ιη&δίπδ βδί 

δβΓ. Γβί ίηι°ρΐδΐίΐβ ρ. 8) ((|πο(1 ηιαίβ οβολός· βδδβ νοίυβ- 

πιηΐ), ιδιώτης Ργ6}4. III 126 8βχίανΐΜ8 — ζέστης 

^θ£ΧΧ3 , 4β ομιίΐηΐδ ν. Ροβοβίνίιιηι α4 Μώηοη. ροι4. 

Μοδίδ ρ. 404 |^οα»ο κοτύλη Οτβορ. ζ 9], ημινα Οτβορ. ια 
χ Ή Ο Ά β 

19 νβΐ ημίμναιον ί6. ιγ 46 (μιυηι ^303 βιη^η- 

Ιιηη ρβΓδίβιηη δίΐ, σωλην Οτβορ. β 23, σή- 

ραηζ „\Α»θΰ Οίΐδΐ. ρ. 619, ψάττα νβΐ ψάσσα Οίβηι. ίΤ,Ιβχ. 

181, 39 Οίΐδΐ. ρ. 699 = τ^-4·=> ί6. ρ. 91 = ^ 

= αίφΐβ βο (ΙίίίιοίΙίοΓ ηη&βδίίο βδί, (|πο4 ίη 1ίη§ιΐ3, 

ομαββα ΙΐίΐΙοβηίιΐΓ νοβαΐηιία, ομιαβ η ρορηΐίδ δβηιίίίβίδ α4 

Ιοηβδ ρβΓνβηΐδδβ νίάβπ ροδδΐηί: γηραμός Οίβηι. ηΐβχ. 

ρ. 29, 49: 93, 8. 18 ΪΥβγΐ. I 480 13: κιβωτός (εκ τού 

εβραϊκού ονόματος 3-ηβω3ά καλουμένη Οίβηι. ίΐΐβχ. ρ. 241, 

4) Γ71*Ή -θ-πβι τιιέε: πράσος λ^Τ.^ ΟΛρ ΡΓβ^ί. IV 23α, πάηος 

^ ΙΙαηΐέΐδ. ρ. 39, 23. ίηρηηιίδ νβΓΟ νοβ£ΐ6π1ίΐ ρηαβείίΐηι ίΐ 

ΙΐίβΓα μ ίηβψίβηίίϊΐ δβιηίίίβίΐβ οπ^ίηίδ δΠδρίβίοηβιη ιηονβηί. 

οΐβ μαστροπος γ. α,ά ρ. 11,3. μάνδαλος ΙιβΙηγαίββ νοβαίιΐΓ, 

μάνδρα έΐΓίΐΐήοβ βοΐΐ. ΙιβΙη’. Ί5£Π [Ν βίίαηι ίη πι4>ίδ 

Αάΐ'έΐηιγίΐί ηοηιίηβ ρ. 42, 10], μανδύη ρβΓδίβηηι βδδβ οΐίβί- 

ίτΐΓ (Ροΐίηχ. VII 60 Ειΐδί&ίΐι. 04μβδ. χίχ 28), δβοΐ η» α 

ΕΧΧ δβιηρβΓ ρβΓ μανδύας ΓβάάίίπΓ, μάχαιρα ΓΤΊΟΏ (τβηβδ. 

χΐίχ 5, μάταξα βί. βιηη βί ^ ί’ηηίδ, μαηηανεία 

(βί. λΙ·=>-) ρΓορηβ ΐηβαηίαίίο. μέηαρον βθ(1βηι <]ΐιο 

ίηρ)ηνίηπί ΓβίβΐΌ, ίΐά 113 δβίΐίββί, μέσαβος ιΐιιΐηίαηδ ηβΐ 
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Ιί^ΛΐΌ, μαγάδις (^οηοί. μαγαδίδος) ίΐοΐ γ6πώ 

οίΐΙΐίίΓα. 

9 άναβαπτισ^ώσιν. 

16. 17 έκφεύγοντας . . . προσερχομένους, ιτιοχ 18 φίλους αυτού. 

19 ίη οάίίίοηο δγτίαοα 12 \τ^λ\ δοπίιοηιΐυιη. 

23 Σούκενσος άπό \3Ν*ρ^Ν»1Κ:ΐΤΡ:ΐΝ· 

25 δούναι, εί μη δύνανται πνεύμα άγιον δούναι, επεί. 

2 7 άπό ’Τ^δΟίη. — κύριος καί ΰεός ημών Ιησούς χριστός. 
28 καί 3. ημ. — έκκλ. καί ούκ. ηιοχ τών αιρέσεων. 
30 καί ούχ. 

ι άπό ρπηηπ· 

5 τις εις την .... πλάνην κα^ε^είς, ιιί νϊίΙβΐιΐΓ. Γαάίοβδ 1ια5θ- 

ηιιΐδ οε_\, οιηηοδ οο°ριαίαδ οί Ιίίοπι Ιίιριίιΐίΐ 

ίηβχίΐ (οί. α ^)-5) οι4αδ. ήλειψε (χβοροη. ιγ 

59 : έχρισε ίΐκ ο 2: περιέχρισε ίΙ>. δ 7: έπέχρισε ί!>. ιγ 37: 
'Ά ? 

εμόλυνε Αροο. ϋί 4. οί. γθΙ. πζώ 7. — Αίΐιαη. 

4: μολυσμός Γβΐ. Λχί 17: σπίλοςΕρίιοδ. ν 27 : 

άμόλυντος 8ίΐρ. νϋ 22: άσπιλος Τίπιοΐΐι. α νί 14 Ρβίι\ α ί 19 

γθΙ. €1.λ_π> 18: αμίαντος Ηβ3ι\ νϋ 26 Ιαοοί). ί 27 : 

οοηίαηιίηαΐίο ΕιΐδθΙ). ε 14: άργιλλώδης (χβοροη. ιβ 

2: το κολλώδες νβΐ η ίκμάς ί6. γ 8: ε 1. — 

έβρΦ ΪΙ). δ 2: ιγ 17. — οί. 

καθείς ίΐι. ιγ 54. ίΐριιά Αΐ’&Ββδ (Ιοίοηάί 

δβηδπηι 1ιαΙ>οηΐ? (ριιί ο Ιίηβηάί δί^ηίίίοαΐίοηβ ίαοίΐο οπϊπγ. 

ηβιμιο ΐαιηβη ρπηιαιία Ιιιιϊιΐδ πηΐίοίδ ίοηικι Οδί, δβ4 

Π 23 . αρικί ΐίΐΓ^ιιηιΐδΐίΐδ Ιιαίιοηιιΐδ οοάοηι δοηδίι οριο 
έΐρικί Αομγρΐίοδ οοοιπτίί [φυρμός Εζοοίι. νϋ 23] 7 

«·ο§_ ταράσσεσλάαι Ρδίΐΐηι. ονίϋ 22: Ιοίιαηη. ν 7: 

πλατεία Ετβηβδ. χΐχ 2 Μΐίΐι. νί 5 Αροο. χί 8 = 

ρΐαΐοα ΘπίΓη ίιυΡαπιπι δθ<1βδ. Ιίίοινιο ν} α,Γοΐίδδίιηαηι νίάβηηΐδ 

011111 η· οΐ π ίΐίΉηΐίαΙοηι ίηΐβΓΟοάοΓΟ. οΐ. = «ΐεΆετ 

νύμφηη = υΑιλ όλόκαυστον, = «ιεργιωρ ονΟΓίβΓΟ: 

"ΠΠ = ^βϊΐρ ίΐηιίοιίδ, ΤΕΠ = ριεΛίπρ ίθπηβηίυηι, ππ = 

«ϊΟΛν δοοοί’, — α^ωοΊται 4ο141ίδ; Π£) = άοοίριιία. 

ίπιοικίί βί^ηίήοίΐίίοηβιη ίη Γέΐοΐίοβ οορίΐοίΐ ίη Ηβχοιιηίβ ίυίδδο 

οοηδίιιί ο ίοπηα ηΕδΐτέΐοίίΐ -ο-ω^-ε άλειμμα Εδαρ Ιχί 3 ΓΧαη. χ 3. 

Λίίριο ιιί βχητιεϋΛΛ οαι*νθ£Ανχ ιιί) Αο^γρίϋδ ίΐιΐιϋίίδ ρΓΟΠΟ- 
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ηιίηίβυδ ίη νοι4)πιτι ιηιιΐη,π ροδδηηί, ίΐα βίίαιη «-ωςο. 1ΐίΐΙ)β- 

ηιιΐδ ί^ίΐιΐΓ άλείψειν Εζοοίι. χίίί 10 χχϋ 28: χρίειν Όίΐη. 

ίχ 24 Αηιοδ νί 6: άλείψειν ϋίΐη. χ 3: χρίειν Ρβαίιη. 

χΐίν (ίο) 8 Ιχχχνίϋ (ί32)) 21 Εδαρ Ιχί 1 ο! δΐιίΕχο ίηΙο^τίοΓΟ 

-οχοίΐ άλείιρεσλάαι Μίοΐι. νί 15. ριιΐιηο (Ιίοΐιΐδ 8}τΠδ 

(|αο4 ηπη^παιτι άβδίπαΐ ηιονβΐ’ί. Οβορ. γ/ 40: Α^>ι 

η.·=> τέΑ»ν») τ£Λ-ο ^__»€\οηη τ<Γ_χ.αΑ ·;· 

^.θΑνχ!>3€\ — περί πνευμονίας, τά εν τώ 

πνευμόνι συνιστάμενα πά3~η όζος δριμύ χλιανέάέν καί έ'γχυόάέν 

ίάται. πνευμονία ηβιηίηβπι δρβΓΟ Ιόγο, βΐίίΐηι δί <ριιίδ 

ΐΏέΐχίιηβ <^βδβηίδδβ1 οΐ ηοΐίί νβΓίΐίϊ,Ιβιη νκίβΐ’β, φΐί <α 

πνεύμων (ΙοδοοηάοΓβ ηβ^οΐ. Ιιίηο (]ΐιί οοΙογοιιί ρηΐιηο- 

ηίδ Ιιαίυοί Ηαιηαδα ρ. 97, 7. οοάοιη. γθΙθγο ρπΒ ιηοΐα, ιηκίο 

ροδΐβέΐ οι4ιιηΐ|Π^ ηιοΙβΓβ οΐ ηπιρ ΙιοΙη’. νοηηη Ιιαβο Ιι&οΐοηιΐδ. 

λαβεΐν. τούτο) δέ τις μη βαπτισ^είς. 

Προυατιανός άπό . 

εχείν 6 αιρετικός, δβ(1 καί λλ 

την δωρεάν τού 3εού. 

οΐ^κυΐο άπό 

ημιν έστιν: η καί εστι καί. — ηιοχ 15 άγιας τριάδος. 

ούν Γν δθ4 ο£. ρ. 43, 28. — μ-η ρΐΌ μήτε, 

δει ούν ερχομένους. 

καρκινώδης ο&ηοΐΌ δίηιίΐίδ ρβΓ γέ1ΐτχη_2^>3 ΓοάάίΐαΐΏ, *]αοεί 

ίη ηοβίΓΟ 1ι3ιό δηορίιΐδ ρΐΌ στρεβλός ροηίΙπΓ, ίη Ν. Τ. ρΓΟ 

έζεστραμμένος Τίΐ. ίίί 11: διεστραμμένος Ρΐιίΐ. ϋ 15 Ειιο. ίχ 41 

Αοί. χχ 30: σκολιός Αοί. ίί 40. διαστροψη 

« 2: στρεβλότης 1<*α 17. δθ(1 ούποτε ποιήσεις τον καρκίνον 

όρέάά βαδίζειν, Ιιίηο καρκινώδης ηοδΐοΐ’ ίηΙβρρΓΟίίΐΙπδ Οδί 

ίηοοείοηδ ιιί οαηοβΓ ί. β. ίηβιίΓνιΐδ. 

άπό — αιρέσεων, ιηοχ εν κτε ίΐεΐ ερχ. Γβίαΐιιηι. 

άπό }ΊΒ>Ν. 

ο3-εου ρτο χριστού. 

Αιατίους ό Σαιάδης ηρικί 8}η·ιιπι Αιατιούσος άπό Άδης. — 

εσπν, λέγομεν δτι αίρετικω. 

Πριβάτος άπό Ο δόκιμον κοινών π. τ. αίρ. -καί 

ευσεβές β. 

τί άλλο ποιεί η. 



XI, 

46 2 αιρετικών δτι ημείς. 

3 έκδικούμεν +. δύνανται. νβιΊβ: άίββνβ „ίη ηοτηίηβ Οιτί8ΐί“. 

4 ενάντιοί χριστού όντες. 

5 άπό }ΠΝΰΊρ· Γ£«1. -λγ9 6 κωμωδία ΟΓία Οαδί. ρ. 804. 

7 δι δ άκυρώ ά. 0-3,1. ϋί 17: Μΐΐι. χν 6. — τού βαπτ.Ί 

8 δεϊν ον. όταν δε προς. 

9 λούσωνταί. — «ρωησ-θώσί, τότε ού. 

10 είρ. οίδα αυτούς, ουδέ. 

11 ου πλάνους, ηαιη νό-θος βδΐ Ηθ6γ. χίί 8. αΐΐθηιχη 

πλάνους 6886 ^βηβΐίνηηι ΟΓβάββ&Ι 8. 

12 χωρίς των γενομένο^ν εν τγ εκκλησία. 

13 πιστών καί έπειτα πλανη^έντων καί. — τών αιρέσεων. 

14 επανελ^οντας είς την εκκλησίαν μόνγ. 

15 01ΠΝ13Ν* άπό Οΐρ>11Π. 

17 προκα$ηδράσ3η η πίστις. 

18 βάπτισμα αυτής αύτγ μόνγ. 

22 κλίνει ρΓΟ μένει ηοδίΓΟ βΐίίΐιη 8. κέκλικε Ιλιο. χχίν 29. 
έκλινε Ιοίι. χίχ 30. αητ>ϊ Οβορ. ιγ 17 κάτω 

ένευσεν. είκει ΙβοβΓ. ίη Όβηιοη. 31 οί. ϋΐοΐαδο. 
ρ. 50? 25. 

25 αίρ. βάπτισρ.α μη έχόντων. 

26 

29 άπό 

47 4 διαστροφή αυτών η. ηιοχ δ άπό ’ρΐΊΙΝ. ΗρεΓς οΓ? 

6 καί ηυ. ηιοχ 7 αυτού; ώς δηλον δτι περί. 
10 νεκρών. 

11 έπιγινώσκουσιν από της. ηιοχ 12 ένί ρι·ο εν γ. 

18 ουβίηρίΝ άπό }ΉΚΠ. 

20 ι_^. 20 ^ΡρΚ” δβπΟβ. — ουν /ν. 

24 ο,ηΐβ ου χάρις 8 καί ίκΜίάίΐ. ηιοχ εκπορεύεται? 

26 ηοη κα^τολικω, 86(1 όλοκλήρω νβΐ όλοσχερεϊ. 

28 άπό νΐΝΐΝ . 

2 9 άλη^εια’ ούκ εΐπεν * εγώ είμι η συνήθεια, ώστε. νίάβΐηΓ 

Οΐ6θ8ΐΐ8 αΙΙιηΙβΓβ αά ΟίοβΓοηίδ νβΓδίπη ίΐΐιηη ηοίίδδίηιιηη: 

οβάαηί ανπια ίορ/αβ, οοηαβάαί Ιαητβα Ιίηρ/παβ. οί'. § νς· 

ρ. 51, 17. ΤβΓΐαΙΙίίΐη. (Ιο βρβοΐ&ο. 21 βίΐιηίβί, ηιιοβ ρβηβχ 

ηηίΐα ββύ νβνΐΐαίίβ ρίβηϊίιιάο. Οίβιηβηδ αΐβχ. ρ. 35, 12. 13 

ό λόγος της συντρόφου καί κ.οσμικης συνήθειας έξαρπάζων τον 



άνθρωπον, εις δέ τήν μονότροπου τής εις θεόν πίστεως σωτη¬ 

ρίαν παιδαγωγών *). — νβ. 30 άλλά νΰν. 

48 1 Λουκίνος? από 01Ε30ΊΝΠ. 

2 αΙΙικΙίΐπΓ ίΐ4 ηοΐίδδίιηιηη ΠΙαά Οίηήδίί (Ιίοΐυηι γίνεστε δόκι¬ 

μοι τραπεζϊται Οίβιηβηβ ίΐΐβχ. ρ. 153, 37 2). 
Ο 5 ' % » 
ο αει οει. 

5 Ευγένιος από ργτοκ. 

7 Μεκόρα ηοη (ΙιιΙήίο <ψηίη ρηηίοβ Ιρα 3) ί. ο. πηγή ίυβπί βΐ 

Ρβϋοβπι αά δβοΐίδ δΐΐίΐβ ηοηιβη αΐΐυβίδδβ 0Γβ4ί(ΐ6Γπτι. εΐπεν · 
Εί τις τ. κ. των θ. γρ. εποιτο, δεϊν αυτόν τούς αίρ. 

βαπτίζειν άποφαίνομαι. 

10 τής άγιας εκκλησίας. 

10. 11 -Ν.^ ήλατο Ιοίι. ίν 14 άβ αιρα (ϋοΐηηι. Ιιοο ί^ίΐιΐΓ οβΓ- 

Ιιιηι γορηγειν ηοη Ιβοΐιηη ίηίδδθ ίη βχβηιρίο & 8^το νβΓδο, 

δβά άλλεται ίοιΊαδδβ. ρΓΟ ό μιας ΚαΒαίΙ; ομοίως. δβ(4 ρβΓδίΐ- 

ηατί Ιοοπδ ηίδί £ΐ ηιβάίοο βί ρβηίο βί ατκίαβί ηβφΐίΐ. ηιοχ 

νδ. 12 οήλόν βί μηδέ. . . μηδέ. 
16 ’Άλλος Ιανουάριος. — πάντων των ανθρώπων ό. 
18 δέ ρτο γάρ. — αιρέσεις. — διάφορα? 

23 άπό ’ΓαΟΝΠ. 

27 το ίδιον αυτής άπονέμοντες. 

28 ίη βοοίίββ δ^Γίαοο δί ρ&£. 15 ηοη Ιβο’ίίιΐΓ, 

α ιηθ Γβδίΐίιιίπιη οροΓίβΙ>&ί. 

,) Οταΐχβ δρΐβΐ1β£. I ιχ. 289 Κλήμεντος 'Ρώμης. Διαφορά τυγχάνει αλήθειας καί συνήθειας* 

ή μέν γάρ αλήθεια γνησίους ζητούμενη εύρίσκεται* τό δέ έθος, όποιον αν παραλή φθή, είτε αληθές 

είτε ψευδές, άκριτους ύφ’εαυτού κρατύνεται, εν αΐς γάρ έκαστος έκ παιδόθεν εθίζεται, ταύταις 

έμμένειν ήδεται κτέ. ηΐΐΐηχα ηηαβ αάδβΓΪρδΐ νβιΊχα β ροβία ΐαιηΐυΐβο δαιηρία. ίη νΐάβ ιιιιηι Ιιαββ 

ρβι-ίΐηβαηί αθ ΙιοηχΐΠαποη (IV 18 ρ. 129, 17 ϋΓβδδβΙ) Γβββηδΐοηβιη ΐΐΐαηι α 8γι·ΐδ δβΓναίαπι. αΛ 

ΙιοιηΠϊαδ Ιιαββ νβιΊ>α ηβ βΐ (μιΐάβιη Γβίηίβηιηί, ηυΐ Λαία ορβτα άβ Ιιοηιΐΐΐΐδ 6§βπιηί. ββίβπιηι 

ββηδβο ίΐβ Γββο^ηΐίΐοηΐΙηΐδ βί θοηηϊΐίδ βίβιηβηίΐηΐδ ηηαβί’ΐ νΐχ ροδδβ, νβΓδΐοηβ δχτΐαβα ηοηάαιη 

βάΐία: ηηαηι ηί ρηθίΐβΐ ϊηΐ’ΐδ Γαβΐαί, Ο. βιΐΓβίοηβηι βηΐχβ Γθ§αίιιχη νβΐΐηι. ηβςηβ ΐη Ιιΐδ ίπιβίαη- 

<1ΐδ ΙηΛαβοηιηι 1ϊ5γϊ ηβ§ΐ6£βη<1ΐ βηηί. ηιικί βηΐιη? Αςμιΐίαιη αΠμαβηχ βοβμιΐίηηι Ιιαίχβηί Ιπθαβΐ 

(’Βί’ΰΜ’Ι* : ’δΰΐ IV β) ΗαΛι-ΐαηΐ ΐιηρβί’αίοπδ βχ βοΓΟΓβ ηβροίβηα αά βαοΓίΐ ηιοδίΐϊοα βοη- 

νβΓδΧίπι βοάβηι ηιοΛο, (γηο ΐη Ιιοπιΐΐΐΐδ βίβηιβηίΐηΐδ Αηιιϊΐα ΐΐΐβ α Ρβίτο ΐη δοάαΐΐίαίβιη βΐιηδίΐα- 

ιιοππη Γβββρίαδ Ρη,ιΐδίΐηηδ βδδβ α^ηΟδοΐίυι* Καίσαρι πρός γένος ών Ιιοηι. XII 8 XIII 11. — 

2) βί. καθάπερ τούς δοκίμους τραπεζίτας τό κίβδηλον νόρ-ισμα τού κυρίου άπό τού παρα- 

χαράγματος διακρίνοντες Μ. ρ. 320 34/35 βί αριιά βιιηάβηι ρ. 157, 33 —35 εστι γάρ δόκιμον 

νόμισμα καί άλλο κίβδηλον, όπερ ούδέν έλαττον άπατα τούς ίδιώτας, ού μήν τούς αργυραμοιβούς, 

οΐ ΐσασι μαθόντες τό τε παρακεχαραγμένον καί τό δόκιμον χωρίζειν καί διακρίνειν. βί ρ. 325, 17 

αί παραχαραχθεΐσαι αιρέσεις, ηοβίπ νοίιηηΐηΐδ ρ. 17, 5 παρακεκομμένη ίερωσύνη βί Ιηιβΐαη. 

(ΐαοηι. Μδΐοι·. βοηδοτΐΐυ. 10 άργυραοιβικώς εκαστα έξετάζοντες, ώς τά μέν παρακεκομμένα ευθυς 

άπορρίπτειν κτέ. — 3) ηοίο Ύίρο δβΓΪθβΓβ, ηιηιιη ί ΐη ιΐΐαΐββίο Ηβθΐ’αβοηηη Ϊ5ΐ ίαηίαηι Ιοβηηχ 

Ιιαθβαί, αθΐ ΐη δχΓοηιηχ βί Αταθιπη άΐαΐββίΐδ (Ιίρΐιίΐιοη^ιΐδ αυ ΐηνβηΐαίηι·, οοηίΓα ο άβ^αηΐΐυβ. 

δβπρίιιηι Γβδροηθβαί δγηαβο ο, οΐιαίθαΐοο ά, αναίιΐβο ’Γι. 



χυι 

29 π. βαχτίσματα καί προβαπτίσματα. οι νδ. 30 άρι$μεϊται. 
49 1 Ουίτέντιος άπό 

2 εάν οέ προς τον κύριον μετανοούντες προς την εκκλησίαν θ. 

έ., εχουσι. 

3 κύριος ώς εν διδαχή. 

7 ° ζειν καί επειτα. 

9 ου «θαυμαστόν εί /ν, ίη (^ιιοηιιη Ιοοο Οί αιρετικοί δΐιβδίίΐιιίίιΐΓ. 

10 άληθείας·. ούτοι εαυτοις έκδικούσιν. 

12 ° θείας· όντες: τοΐς· αίρ. συν. καί έναντίοί γίνονται τοις χριστιανούς. 

15 Σάτίος από Ό^ρ*ο· 

25 ’Ίαβος. 

26. 2 7 οοαίίο «τίΐβοα ίηΐβΐΐβοΐιι ίίίοιΚδ: δ^παοαηι πιιιΙ&γθ ηοΐιιΐ, 

(^ιιπηι 1Π)Γαππ8 δ^τίαοιίδ Ιομίδδο νίάβαΐπΓ ώστε τούς . . . . 

άρνεϊσθαί δεϊν καί εν κτέ. 
50 1 Π ελαγιανος. 

3 εκκλησία ρηιΐδ 

5 άπό ’^ΤΟ· 

7 πόλεως λλ 

9 άπό ΝρΝΌ. Λ,γ.ν,ι έκλυδώνισε Ερίι. ίν 14 (οί. (Ροορ. γ 8. 13, 

υΙ)ί 4β ίΐιΊκίΐτιηι ΐτέΐηδροδίίίοηΘ λ^ιϊπγ. Αΐΐΐίΐη. ^ 20), (}ΐιιιιη 

έκίνησε δίΐ ο&Λυ (χοορ. ια 16 (.έτάραξεν ί5. ια 19. 20) ίΐ§1- 

ίίίικϋ δί^ηίίιοέΐΐίοηβ. οί. οϋίίΐ^ κίνησις ϋ>. ια 17. 13. 

] 1 καταργεί. 

17 μη δε δησαι. 

18 άπό >.3>η. _οΐαΐ 1ΐμ·ίΐνίΐ ΙοΙι. χχ 7: περιεζώσατο Ερίι. νί 14: 

άνεζοοσατο ΡοΙγ. α ί 13. άβΐηάβ δέίΓοίηαδ οοΐΐο^ίΐ οί 8β αά 
ίΐΟΓ ίίΐοίβηάιιηι έΐοοίηχίΐ: άπεδημησε Μΐΐι. χχί 33 χχν 14. 

15 ΜίίΓο. χϋ 1 χϋΐ 34. οί. Αίΐιαη. α 12: η··» 6. 19: 

Γβηιοίιτδ ίίπί ιΐ). 45, 15: .=> ΐ5. 52, 13: ί3. 

26. 

51 

19. 20 την δε παρατιθ. . . . φυλάττοι. 

21 ό δε κύριος, ηιοχ νδ. 22 την νύμφην την εαυτού ? 

25 κοινόν λεγων τώ βαπτίσματι των αιρετικών, την. 

2 7 ΟϊΒΊ^ άπό 

28 λέγων οτι καί. 

30 Σατουρνίλος, ιιί υκΙοΙιιγ, οΐ Ούικτοριανης. 

31 ου οέ ευρίσκω = ηοη νβνο ΐηνβηϊο δνπΐ8. 

1 αντίχριστους -ρ. 



χυπ 

3 Σατουρνιλος, ιιί νίάβίπΓ. δοιΐ οί. 16. άπο 'ρίΝ. 

8 βαπτίζοντες πρότερον καί. 
9 άπό ΈΝΙ ΐά βδί Ζάμης. — ούδαμη έστιν εί μή. 

11 εκκλ. λέγεται τον αιρετικόν άναβαπτίζειν (12), ότι. 
12 προκρίνει Ιοοίπηι α 8γτο ηοη ίιιίδδβ ραβηο οβΓίιπη βδί. προ¬ 

κύπτει 6δί Ι^ιιο. ϋ 52: Λ.^. «3Λ3€\τ^Ίιηιοΐ1ι. β ϋ 16, 

ϋΐ 13: Γ^'^ηΚ' ίΐ). ϋΐ 9: Κ,οιη. ϋΐ 12: 

Οαΐαΐ. ί 14, ϋα ηί ηβ^πβ Ιιοο νοοίΐϋπΐηιη Ιοοίυηι 
βδδθ α 8}7γο ΟΓθϋίάοΓπη, δβϋ ποοψασίσεται. οί*. ρ. 69, 17. 

ηηΐο καί 8 ίΐ(Μιί: καί μέμψεται. πιοχ γενησεται. 
15 βαπτίσμα αυτής οιδα. 

17 άπό ΟΊΜΠΝΓΙ. 

20 άπό 

23 χλευαζέτωσαν -}-. δοηϋίίοηηι βδδθ ηοη ογοοΙο. ρβΓδΐοο 

βηΐηι -Χΐτ0 (δίΛηιίιΐδ) οΐ άο νηίρο [τΐ^ΐ^ηοα] οί 4θ 6(μιο οΐίοί- 

ΐηΓ, ([ΐιαιη γοοβηι ϋΐίαίΐηίοβ βγιυβίάα (νιιΐρβδ) Ιηοίαιη ογοοΙο. 
<7* γ 

[Νβδδβΐηι. 466.] Ιιίηο άλωπεκίζειν νβΐ ναΐρίηαπ. Ιογ- 

ηηιιη Ιιπίιΐδ νοοαίηιΐΐ ηποαιη ίΐηΐίοριο ίβιηροΓβ Σκάμανδρος 
ίηίδδο νΐϋβηιπδ β ηοηιίηο βπηπηίδ ίΐϋιΐδ ίΓοΐαηί, (ριοά μταοοη 

ίοηηα, άίοβΟηΐιΐΓ Ξάνθος· βί 4ίοί οίΐίΐηι Ξοϋθος ροίβΓηί. ηαηι 

ξάνόδος: ξού.δτος = 3^ΚΤνΜϋν1θδίο1ι ρ. 52 Β: 3^6έ = γομφίος. 

Γίηϋχ νβΓΟ νίχ ηΐίη βδδβ ροίβδΐ η ο ηί οοΙογ δί^ηίίιοο- 

Ιπγ ΐ]ΐια1ίδ Ιβιτίΐβ δοΐβί βδδβ. οιηηΐιιιη υογο £>τανίδδίηιπιη νίϋβ- 

ίηΓ, €]ιιοίΐ Αροΐΐο 8ηιίηί1ιΐιΐδ, <ρ.ιί Ττοίαο οοΐοβαΐιπ*, φΐυιη 

Οτηβοί ΙιηΟβΓοηί ξανθόν Απόλλωνα, η ηαηη6ιΐδ ηοιηοη ηο- 

οορΐδδο (ΙίοίΐηΓ, οριυηι (3&ζλυππο ίβδίο ηιιιηπηι δρο- 

οίβδ δίί (Βγο}7!^ Ιοχ. 3,Γα6. II ρ. 358 Α) βί Σμίνδδιος ροοδδΐί 

βχρίΐοατΐ ο Οαοίηοο ρβΓδΐοο , ΐηάίοο τΓ^Τ 

ίοιτα (οί. ρΓ&βίβΓ χθών οί χθαμ-αλος οίΐέΐηι ψάμαθος?) οί 

ΐ'έκΐίοβ £ΓΙ τι-3έ-ναι. ίη Ιίημυη απηοηΐοίΐ γ »/ ΐίί!! βδΐ ίΟΙΤΛ, 

(γιιιιΠιι^}α>ι{ιΐι γερσαιος 8ίΐρ. χΐχ 18, ί]ιιιιΡιιι£τ·»1 ξηρός (ί]Π0(1 

νοοαΟηΙηηι ^τέΐοοιηη Ιιαηά δοΐο η η ίκΐ ξαίνω Γβάβηΐ), μ 

'^υηηναι Μίΐίίΐι. χχιλ7 12. [ ηοη (Ιιιΐήίο ίμιίη ίΐδδΥΓίίίοιιιη 

δίΐ, οϋοίηηι οχ *τηρ^. Ιοιτηιη αδδμιήαοο ηρ^ άίοί I. Ορρβί'ίηδ 

ίΐηοίοΓ Οδΐ. ίοηηη : οί'. Α»ίθ3ΐ δρΙβηάοΓ ΑΐΙΐίΐη. 36, 

25: άηεΧαιος ΚιτδοΒ. ίΐιοορίι. ε 2: θηριώδης ί6. ε 4. 

17. οο^ηηΐΛβ ίοπηοο ψα3-αρός Οοοροη. β 25: 



χυν 

ψ^χίον — κατέαξε (τβορ. ο 5: έψωξε Εηο. νί 1 

βί νν^ί-^ διέλυσε Οβορ. γ 11 > εύθρυπτος ί!>. ( 

11, ψαφαρος ίΐ). β 3: ?\<\?ιί»χ* κώλον Γβΐ. ο η 14: Ί€\ΐι_^- 

σπάρηανα 8ίΐρ. νϋ 4 βΐ Κ^ντΐΐ-^ έλάτη (4βορ. ο 2, 86(1 

Γέ&ΐΛΐΐ^. μελία ίΐ). γ 13 μηλέα ΐ3. ί 3 οί*. ^ιν^η^α/ϋ βί; 

^ ιιιι η /γ/ ιιΐϋ δθΐ4)ΐιηι.] ίβννίμβηαβ ί*0Γ6 Ιιοδίβδ δο&ηΐέΐηάΐΌ 

Αροΐΐίηίδ οΓαοπΙυπι ρΐ’οιηΐδβΓίΐΙ *). νβΓδίΐ υθγο α6 Ηοιπθγο 

ηοηιίηα ίΓοΐ<χιΐίΐ ίη ^ταβοιιπι δβπιιοηβηι βδδβ νίάβηιηδ ίηάθ, 

(]Πθ4 II6θίθΓ6111 Ι)ίΙΓ611Π1 ίίρρβίΐίΐίΐΐΐΐΐ ίΐΐίδδβ 861*111118 (Ήβδ^οΐΐ. 

8. ν. Δαρεϊος οοΐΐ. ΗβΓοά. VI 98.) & Γαάίοβ Ή οριαδί οοβΓοί- 

Ϊ0Γ6Π1. Ή = ρ6Γ8. ίηιρβΓ. ΚαΙ)6Γ6. 

24. 25βχ.λ\Λ^1<'ρΐ6ηιηΐ(^ιΐ6 ήγωνίσατο, δβά βΐίέΐιη τ^λησε, συνέ¬ 

βαλε, έμαχέσατο. ΙββΚ 8 οί γάρ αντί νβΐ υπέρ των . ... β. 

αγώνα ένιστάμενοι νβΐ άγωνίσάμενοι. 

28 εαυτών δύνανταμ ημών ου δύνανται. καί διά τούτο. 

30 'Ϋοηατιανος άπο Ν01Ν. ηιοχ 31 τάς αίρέσεις? 

52 1 άπο ΟΡΟΊΟ^η. 

2. 3 προδιδούς τι άλλο η την νύμφην χριστού, Ιουδαίος γίνεται/ 

8 καί ρηιΐδ οί*. τμιαβ αχί ρ£. 47, 29 αοίηοΐανί. 
8. 9 οτι αεί την συνήθειαν νβΐ άπο της συνήθειας 6 λόγος της 

αλητείας εκκρίνει, ΐ’α,άίοβδ τ£_^,α3 τ** δβρα,Γίΐη 

ηηΐΐο ηιθ(1 ο ροδδΐιηί. ηαηι β^Γίαουιη ο Οταβοοππη Ιίη- 
Ο σ* ο > 

£ΐια αβδπηιρΐιιηι βδΐ, ιη ^βοροηίοΐδ νοτίς νβΐ νβΐ 

νβΓίί δοΐβΐ. 4ο δαοΐί^α (ΙίοίΙιΐΓ αΒβιταηΙβ ρ68. Κο^1. II 

ϋ 19, υΐιί ίη ΙιβΙΐΓ. Πί33 βδί. έςέκλίνε Γβΐ. 14 ΑΐΚαηαδ. 

χ£λ 6 Κοηι. ίίί 12: έζετράπη εις Τίηιοΐΐι. α ί 6 ν 15 β ίν 4: 

βίΤοοιί υΐ ΙβϋοοίΟΓοΙιΐΓ ίΐ νΐίΐ = άπέατησεν Αοί. ν 37. 

περίίστασο Αΐΐιαιι. 13. ΠΕΉ = %Α·>- 

ίΐΙιβΓΓίινίΐ £ΐ σκοπώ Ιιι4ίο. χχ 16 = (Ιβββχίΐ (Ιβηβδ. 

χχχίχ 21 Εδο). Ιχνί 12. δβηβηηι ρηΐϊΐαηιιιη ρβπΐί- 

4ΐ886 νίάβ&ΐιπ·. βδί 6ΐιπιι έμο·>ράν$η Κοηι. ί 22 ί. 6. ίΐα β^ίΐ 

ηΐ ρΓοροδίΐιιηι ηπικμιαιη ηΙΐίη^βΓΟΐ: έξέστη Αίΐιιιη. ρ. 43, 5. 
Ρ Ρ 

βοάβηι ρβΓίίηοΙ II® 11^ ΗιιηιΓίδα 576, 5 οίίοοίΐ ιιί ίΐ'βί: 

010611 ονβιτίί Εδίΐ]. χίν 23. λημη (τβορ. ιη 17. 

13 άπο · — καί /ν. 

15 Άλλος Ίουλίανός άπο ’3’ί?ρΐ6<ο. 

1) 8βΓν. αά ΥβΓ@ΐ1. Αβη. III 108: 8ϋπι5ο XIII ί 64: Ύζβίζ. Ογοορίπ·. 1302 —1308: 

Κιΐδίαίΐι. Ιΐΐαά. α 39. 



χυν 

18 αληθές. 

19 άπό ΝΐΊΟΝ. 

19. 20 καί χριστός εις ηυ. 

26 δπερ μη εχεί? — άπολέσας. 

28 ελαβον, διά τούτο περιέμεινα. πιοχ νδ. 30 αιρέσεων. 

31 <_Λό\ δει, δίκαιόν έστι, κα-θήκεί; νίχ υηφίαπι κέκριται. 

53 2 [πρό]οηλον + . 

3 τούς ίΐηΐβ ελ.θόντας νδ. 4 ροηίίπΓ βί άπό Η. 1. νίάβΐιΐΓ ίΐΟβδδθ. 

7 3-εού πατρος καί ενός Ιησού. 

8 σιΔ 22 τ<ν»[ί\] δθη1)ο, ιιί δΐί: καί μία εκκλησία εστί καί εν |3. 

ηιοχ νδ. 9 ηοη λύεσ^αι, δβοΐ άποδοκιμάσαι ημάς [Μΐΐι. χχί 

42 Φ : Ρβΐι·. α η 4] νβΐ ά^ετησαι ημάς [0&1. ίπ 151 νβΐ 

έξου^ενησαι η. [Αοί. ίν 11] νβΐ άκυρώσαι η. [Μαΐ’β. νϋ 13] 
'Λ Υ 

νβΐ άπείπασ^αι η. [Οογ. β ίν 2] = ι€Ααχ.)η . 

12 πράττοντες τούς αν όμως παρά. 

14 βαπτίσματι βαπτίσωμεν καί έν^α . . . δέδοται, ά^ιασ^ώσιν. 

18 άπό πιοχ νδ. 19 όπερ μη ? 

24 Ουίκτωρ, πΐ νίάβίιΐΓ, άπό ’Οκτάβον. νδ. 26 αίρέσεο)ς. 

28 Δήλη πιοχ 29 άπόφ. δς άποστείλας τ. έ. αποστόλους 

αύτοις. 

30 επέτρεψεν [-{-], °^· 

31 πιστεύοντας βΐ πιοχ 32 την εκκλησίαν έχοντες. 

54 1 την εξουσίαν ούδένα βαπτίζειν. 

5 χρ. μη βαπτισ^έντες. βί άμαρτιών (6) αυτών μη λαβόντες. 

7 άμαρτ. αυτών ελαβον, ότι προσδεχόμε^α τούς αιρετικούς 

χωρίζ τού της εκκλησίας βαπτίσματος. 

9 οφείλουσι κοινωνεϊν. 

12 ό γάρ λε'γων 

17 Μίήτίος. ιοί βπίπι νοίπίδδβ νκΙβίΗΓ 8 Ο’ΡΕ’Ν’Ίΰ δΐιο. 

18 σαφές + 53, 2. 28. 

19 τινα βαπτίσαμ ιιί νίάβίπΓ. — τυφλών αυτών ό'ντων. 

21 ΝΊΧ. — παρών συναρέσκομαι. (Ιβίηάβ § πδ. Τίόμπιος. 

22 Αεπτ. ειπον "Οπερ ένετείλαντο ημϊν οί πατέρες ημών σώματι μεν. 

23 πνεύμ. δέ παρ. ^! τούτο καί κρίνομεν. 

24 ημών έκριναν, πάντως τούς. 

26 Γβ§·π1α βδΐ 86 αρπ4 8γηιηι. § 85 Όίοοριβ νβι4)α οοηΐίηβΐ 

ί. β. βαάθΐη βδΐ <ριαβ οοΐομ-βδίπια ηιι&Γΐίΐ δγπίΐοίΐ. 

2 7 χυ)ριζόμε$α. 



ΧΕΛΙ 

00 

29 ΓΟ^ιιΙα πζ 8μτοπιηι. άπόφασιν 4- οί όλοκληρως -}-· 

30 συν επίσκοπον 

1 αιρετικούς τούς κατά. — νβϊΡα καί άποστολικην /ν. 

3 αντίχριστων 4-. οχοίρίυηΐιΐΓ Ιια,βο νβΓδίοηβ δ^τίαοα βρίδΐο- 

ΙίΐΓπηι αοί ζ)ηίηΐ;υηι οι αά Ρΐιϋυηι, κΐ οδί Ρίάηπι (ΦΙΛΟΣ 

ΦΙΛΟΣ) άαί&ππη. Ιιαβ υθγο ορίδΐοίηο ηηυηι ^ταβοβ ηοη ίη- 

νβηίαηίπΓ οί Ραίίηβ, Ιιοο ίοίο νοίηηιίηο ηοη οηροιη, ίΐΐϋδ 

οοηιρηΓΛίηΙβ,β οιιηι Ο^τρηαηί νοιΦίδ ΓβΙπηριιυηΐοΓ. αΡδο- 

Ιπία, ορίδίοΐα Ρκίο ηιίδδίΐ δΐιΡδοπΙηΐιΐΓ: βηίία 68ί 8\)ηοάιΐ8 

γιιατη 6ρΪ8βορΐ οβίβδνανβνηηί ('ανί/ια^ίηβ Αβνίοαβ ητδβ οοίο- 

ρ)ίηΙα 8β])ίβπί ίσηιροτβ βαηβίΐ Ομρη'αηϊ βρί8βορί βί τηανίμ- 

τΪ8: <γηαβ οΎϊΐηία ίηηο γιιϊάβτη β 8βνηιοηβ τοτηαιιο ίη 8βττηο- 

7ΐαη μναβοητη νβτ8α 8ηιιί, ηηηο νβτο αηιιο 998 (α7'αβοοτητη 

[ΐ. β. δβίβυοίοίαιτηη] ο ()ναβοΪ8 βμη’αοα /αοία 8ηηί. νοηΐο 

ηηηο ίκ.1 βρίδίοίηιη Ροίη ηΙβχβ,ηοίΓπη: 

63 12 Πάλιν εκ της κατηχησεως τού άγιου Πέτρου επισκόπου Αλεξάν¬ 

δρειάς καί μάρτυρος περί των διωγμω έμπεσόντων περί τού 

τούς πεσόντας εις την παγίδα τού διαβόλου μετάνοούντας 

τελείως καί έκουσίως προς ημάς έλκύσαι. τούς θηρευθέντας 

ύπη αυτού εις το θέλημα αυτούς παραπηδώντας καί φεύγοντας 

απ'1 αυτού εν πάση τή δυνάμει αυτών, αν αληθεύσω μεν, 

μάλλον προσευχόμενοι ύπάρχειν αύτοϊς την εις τον .θεόν πίστιν 

καί συνείδησιν άγαθην εν Ιησού Χριστώ τώ κυρίω ηρ.ών 

λεγονττ γίνεστε οικ,τίρμονες, καθώς ό πατήρ υμών ο ουρά¬ 

νιος οίκτίρμων έστίν. καί μη κρίνετε, ΐνα μη κριθητε. καί μη 

καταδικάζετε, ΐνα μη καταδικασθητε. καί άπολύετε καί άπολυ- 

θησεσθε. δίδοτε καί δοθησεται ύμϊν. μέτρον πεπιεσμένον καί 

ύπερεκχυνόμενον δώσουσιν εις τον κόλπον υμών, τω γάρ μέτρο) 

ώ μετρεϊτε άντιμετρηθησεται ύμϊν 1). Δει ούν καί τα μέτρα 

όρισθηναι της έν τη μετάνοια ίάσεως, διότι εκ περισσού άκούο- 

μεν ότι ου πάν τραύμα τη αυτή έμπλάστρω 2) θεραπεύεται, 

έφ' οις δει ημάς πάντας άεί προσέχειν τώ κυρίω λέγοντι * 

προσεχετε έαυτοϊς, μηποτε βαρηθώσιν υμών αί καρδίαι εν κραι¬ 

πάλη καί μέθρ καί μερίμναις βιωτικαϊς καίέπιστγ έφ' ύμάς αι¬ 

φνίδιους η ημέρα εκείνη ώς παγίς. έπεισελεύσεται γάρ επί πάν¬ 

τας τούς καθη μένους επί πρόσωπον πάσης της γης' άγρυπνεϊτε 

δε έν παντί καιρώ δεόμενοι Ϊνα κατισχύσητε έκφυγεϊν πάντα 

9 ηιιε. νΐ 36—38. — 2) Λ/». Ι^,ηαί. α,ίΐ ΡοΙγο&Γρ. 2. 



ΧΙΛΓΙΙ 

ταύτα τα μέλλοντα ηίνεσ^αι καί στα3·ηναι έμπροσθεν τού 

υιού τού άνθρωπον χ). νδ. 12. 13 ηυ. 

15 προσενεχ$εΐσιν έμπροσθεν των κριτών καί. νοβαίαιΐιιιη βάσανος 

α Ε}τ(1ίδ ίΐά Οταββοδ ρβΓνοηίδδβ ΟΓβάο. παπί Ιαρίιΐβπι ΙγοΙίυιη 

λ Εγ<1ίδ 2) ηοηιβη ίΐβββρΐδδβ Γαΐίοηί βοηδβηίιιηοιιηι βδΐ. 

Γίκϋββιη ΙιοΒβηιιΐδ |Πϋ7 ρΐοηιηκμιιβ 6β ηιβίίΐΐϋδ βχαηιίηαηάίδ 

&ά1ιίΙ)ίίέΐηι Ιθγθπι. ίχ 6 Ζαβίιαι·. χίϋ 9: δαηρευν-ησατο 

Επδβΐ). ίΐιβορίι. ε 15. &1> Ιι&β ιχκΐίοβ (ϋβίιιπι βΓβοΙο βάσανον 

<ρίΐ8Ϊ βχέΐιπίηίιΙοΓβπι βί Ιικίοδ, <μιί 01111(10111 £Π7ΠΤ!Τ νΟΟ&ηΐ 

βίΓβηιβί ΥΟοηΕπΙιιιη βχ οββίεΙβηίΘ ίΐβββρίδδβ ββηδβο. άοΐίίοπι- 

πιηι π βί V) ρβπηηίίΐίίοηβ δΐιρπι β§·ίηιιΐ8 ρ. XXXVIII. φ,ιοά 

νβΓΟ (Ιβ Βαδαηίίκΐίδ βί Βαδαΐΐίδ Ιαρίοΐίδ ηοηιίηβ βχ βηχίβηι 

Γίΐάίββ βχρίίοαηοίο βομίΟανί (Ιΐίΐδίΐΐίοιη βηίιη βοοίοηι πιο 6 ο 

<|ΐιο Ιαρκίβηι ]γ(1ίιιηι β,τιπ ρηηΐίΐίβηι ίικϋβαΓβ ίΐ βο 1 Ιο μ λ 

(μιοά&πι ηιβο (Iί(Iΐβθγαηι): ίοΐ ρι*ορΐβΓ Ρΐίηίί νβιΐκι γοοϊο 

ίαοΐιπτι ηοη βδΐ XXXVI 7 δβπΐιβηίίδ: ίηνβηίί Αβμρρίηβ ίη 

Αβίΐήορρία ψιβηι νοβαηί δαβαΐΐβηι, ^βννβί βοΐονϊβ αίψιβ 

άιινίϊίαβ, ηηάβ βί ηοηιβη βί άβάιί. ηβηιρβ α ίβιτιιπρ 

ιιΐιί "ι έκΜίίιιηι δίβπί ίη [γ&(1. βο^η. 

233Π — 4,.=^ έξετίναξε (χβοροη. 7 12]. βοείβηι ρβΓΐίηβηΐ Γίκΐί- 

ββδ δβηιίίίβίΐβ οιχίίηί νβΛοηπη ίηάίβοηιηι δβρίίιηο Γβδροη- 

(Ιβηΐβδ: 2Π Ιίφίβββπ, :ι:π οβΓίΐ: ηΐίΐηιΐ8; αία: ρζ 

βναοηανίί, ναβυιιηι Γοβίοϋοΐΐΐ: «χ,η έττάτ^σε, ί. β. 

ίηνίΐ — βί ίη ϋημ’ΐΐίΐ ίίΓαΡίβέΐ ίοπηα νβΓίιί οβίανα, αβί βιιίιΐδ 

δίηιίΐίίικίίηοηι ίοΐΊΐΐίΐίίΐβ δΐιηί Γ&άίββδ Χ.ε βχ ριΐΓπίυδ ίυίί7 

Ιηπηβπΐδ βχ *|5 νοίέΐ ηΐίΐηιΐδ βί*. Ε. Ιίίίζί"· αβί Εδΐι]. ίχ 

18 ρ. 120. κΐ νβΐΌ ηβμ’&Γβ ηβομιβο, ηβηιιβ αβ^ρίίίΐββ ηβομι β 

αβίΐιίορίββ ίβιτιπη νοβιιΒιιΙο αρρβίΐβτί, ομιοά ΙιβΙΐΓ&ίοο βί 

έίΓαηΐίΐίβο ^ΓΠ δίηιίΐβ δΐί. ίΐβ^. βηίιη νοβαίιΐΓ 

νβΐ πειιιπε ί. β. Νπΐηί (Ιβί Τγρίιοηίδ 1ί°ριπηι 7 βί. ΡΙηίαΓβΕ. 

Ιδιά. Οδίι*. 62; αβίΐιίορίβο -*ιΡΑ :, οριπη δββιηΐδ βδδβ 

ιϋβαίιΐΓ, ΐ[*”η/·ϊ' Κβ§·. α χίϋ 21 άζίν-η δίΐ. νβηιηι Ιιαββ Ιιαβίβ- 

ηπδ: βάσανος α 8γη8 νβΓίΐίιΐΓ Ειΐδβΐι. ίΐιβορίι. ε 9. 16 

Ρβίηΐδ’ ί^ίΐιΐΓ, δί 8^Γυηι 8βΓ[ΐΐίΐηιιΐΓ7 δβιΐρδίί: βασάνους τε 

αύτάρκως χαλεπούς ύπομεμενηκόσι καί άφορήτους καί ετέρας 

άνάηκας δείνας καί πολλάς, ύστερον κτέ, ββίβηιηι βτΐ. 8^ι^ 

Ρ* ^ 25 δβη8βη6ιιΐΎΐ. 

*) Ιΐιΐιο. χχΐ 34—36. — 2) Ηβδγοίι. 3. ν. βασανιστής. 
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20 άντιμάχεσΰαι -|- . κατά την αυτών προαίρεσιν. 

23 αυτών τρίτον. — καταπ. επί τή πτώσει αυτιών, προσεπιτι- 

μη-θήτω. 

64 1 πρ. ώς εις ύπόμνησιν. — -ημέρας, καθ'1 άσπερ. 

2. 3 μετά τό βαπτισ^ηναι ιν . 

4 νίρ^πία ίΐηίβ διαηυμν. ροηίΐιη\ Γίηΐίχβοίίβηι ιηοοίο φΐο 

-Η ρ. XXXVIII αΐΐίΐδ Γαάίοβδ ρΐΌΟΓβανίΐ. βΐ ρπηίίίπηδ 

υη4β^>1-ο ίαδοία,^*-·.^ 

πυκνός·, πυκνότης (Ιβίηάβ λοΙ ίΐηίηιηηι ΪΓ&ηδί*6ΐ4ιΐΓ, ηηάβ 

γο6ϊιγ ί*6Γ0 ίάβιη (ριιοά αρετή ΙδΟΟΓ. 

Όβηι. 7. 8. 11. 50. ΟιΐΓβί. δρίοίΐ. τ£» 25 βΐ ρ. 100: 

Ειΐδ. ίΐιοορίι. α 2.)4β βίδ άίοίΐηι·, οριαο δίνβ λοογθ 

δίνβ ίΐηι&πΐικίίηβ Ιέΐίηχι &(1δΐπη§·ίΐηί: αιδώς 

εύλάβεια. οί*. ρίπ Ηβ^Γαβοπιπι. 

6 ύπαγε ©πίσω, σατανά. 

9 τάς εν παντί οί*. Ειιοίαη. ΤοχίΐΓ. 29 του οικήματος ή δυσοσμία: 

ΤβΓίιιΙΚίΐη ίΐά ηιαι4}7Γ0δ 2 ίνίβίβ ίΙΙίο βχβρρίναί, 8βά νοβ 68(28 

οάοτ 8ΐιανίΐαίΪ8. 

11 χωρίς πολλών βασάνων. — αίχμ. καί Οίά π. 

12 τυ^λ. διεφέδαρμένοις. ροδί έπαρκέσει ίηΜ. εις. 

18 τούτου ενεκεν ? 

28 ά<ρ’ ου ιν. βί νδ. 29 εκκοψον ουν αυτήν. 

30 ίη βάίίίοηβ δ^Γίαοα ρ. γΟο 19 δοηΒβ τ^αΚ'. 

31 καρπόν εν τουτω τώ ετει τω μέλλοντι νβΐ ροίίαδ εες* τό μέλλον, 

ο|Πίΐ6 νβΛίΐ νδ. 32 αΒδίιηί. ίία Ιβοίππι ίβδίαηίπΓ νβΓδίοηοδ 

οορίίοα, ίΕβΒαηα, ίΐβίΐιίορΐοίΐ: βαβάοπι οοηοίηηηΐ ίη νβΓ- 

ΐβηοίο εις τό μέλλον αΐίβνο αηηο ή ^ κε ροΛ\.πι, ϊΐ τ κ£ ροΛ\.π£, 

Λ°ζα^. δβ4 νβΐ’δίο δ^παβέΐ βί απηβηίοίΐ νβΛα εις τό μέλλον 

βοοίβηι (ριο οο4βχ ηιοηαοοηδίδ Ιοοο βχΙιΛβηί. νδ.32 καί εί δε. 

65 1 τε καί καρπούς άξιους. 

3 οέ ρΐΌ γάρ. απεγνωσμένος καί γενομένοίς αμετανόητος. — 

τε ιν. δέρμα οριαπι νοοβηι ίίπηβηίοΘ ΐΙίΓαοίοβ 

μόλξις νβΐ μάξις άίοί ιηοηδίΓαΐηιη βδί ζ. ΠΓ^βδοΙι. 4θγ Αϊήι. 

ρ. 22. 39. 

6 ξηραίνονται. — άποπληρούσι ουν ούτοι επ'. 

12 γάρ ιν. — 16 οοηοίηίί 8γηΐδ οηηι ρ. 

19 πολλήν 3λίψίν καί στενοχώριαν. τΟ·.β€\ίι Αΐΐιαηίΐδ. 46, 7: 

2. οΐ. Κοηι. ίί 9 νίίί 35. 

(ρίάβιτι δβηδίΐδ ίη οοηδίπη^οηοίο Ιηίί, 



χυχ 

20 βουλ. καί εμψρονα. — επιβουλάς έπιτελεϊ αχί παιδια Γβία,ΐυιη. 

ως ρπηιηηι νδ. 21 <·ν. 

22 βαλόντες. 

25 έπεί -— πράζαντας 

66 2 καί αύτοϊς. 

6 και εν τη καρδία εαυτών ηο. 

7 μα$ήσεσ$ε. βΐ νδ. 8 χριστός α(Μ. ροδί Ιησούς. 

11 δούλους εαυτών χριστιανούς ά. έ. ύπ. τούτο λέγομεν ότι οι μέν ό. 

13 δε βΐ Υ8. 14 ηοη εν, 8β6 ένί. 

15 μαν£·. γουν. τού. — δούλοι τού κυρίου ποιεΐν. 

17 ° στος ότι αν ποι. — δούλος έστιν. 

20 προσο^ποληψίαν υποκρίσεις ενδειζάμενοιΊ ύμοδούλους αυτών 

3ύσαι. 

21 τού άγιου αποστόλου, ηιοχ 22 καί λλ 

25 καί ρηιΐδ Σκύ$αι Απιιοηίδ Μαοο. β ίν 47. 

8γΓΐδ τ<1»€\τ^ςη . πιοχ 26 κατ., ότι 3-ελήσαντές γε. 

27 οί λλ ημών έπαψίεσαν [(χβορ. ιγ 471 επί. 

29 πάλιν *ν. 

67 1.2 έκπεπτωκόσιν, εαυτοις οέ ευθέως ρ. 71, 8 

(χβοροη. ία 12) ττάλίν προσεληλυ^όσι καί έγγίσασιν εις τον 

αγώνα καί όμολ. οηιΐδδο τε (Μβΐίΐ νίι^ιιία ίΐηΐβ εμβεβλ. ροδίΐα. 

3 εύλογον +· 

5 τού αγίου σώματος καί αίματος τού χριστού καί τη π. των λόγων. 

8 καί λλ 

11 έλκύσαι ηοη Ιβ^ίδδβ 8χπιιη οβί’ΐυηι βδΐ. ίΐά Ιιοο βηίηι νβΓ- 

Ιηιηι νβΐ’ΐβηάηηι ηΐηηΐπΓ νοοα6η1ίδ Ιοίι. νί 44 χη 32 

χχί 6. 11 Αοΐ. χνί 19 βΐ (4β Κ'ίαΑ.&αα = ηηι^ηίτη- 

^Ιαάίο άίοΐυηι) Ιοίι. χνίίί 10. ελκει Γβΐ. β^τ. ν\ 20. Ιιοο 

Ιοοο επιβουλεύσαι Ιι&Ιηιίΐ οοΐΐ. νδ. 19 2ρ\, ρ. αίο 18 δ^τ. ίη 

Ν. Τ. ΙίΒπδ νοχ έπιβουλεύειν ηοη Ιβ^ίΐιιι*, έπιβουλή νβΓΐίΐιΐΓ 

Αοΐ. ίχ 24 νοβίΐΐηιΐο 6ίΐοΐποο, ο£. 

ΟοηΓηίΐΙ Αδίαΐί(ρΐ6 1840 ρ. 24 (υΐη τμήσις προδέσεως), 

Αοΐ. χχ 3. 19, Αοΐ. χχίη 30. 

οί. Οη 20 βΐ ο-ο 23. ροδί έπιβουλεύσαι 8 ίηΜίΐ πολλοΐς. 

14 μη προσσχούσιν. 

16 λέγείν, άβίβΐα νίΐ’^ηία ίΐηΐβ καί ροδίΐα. νδ. 17 οε καί άγν. 

18 αναχωρήσεις + · 
Ο β 

22 ξύλων καί έλεγε προς, ληστής Βαοΐποβ >·"Κ5"(ο. 

ά 
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.θείων — ε7τιστηρίζων 

γάρ ρΓΟ δε 61 νβ. 29 δε φησί ροδί βασιλείς ροηίίιΐΓ. 

επειδή ηί ΜΙογ. — άπο τόπου εις τόπου. 

καινοί 3 5έλει ίη νβΓδίοηθ δγπαοαηοη Ιβ^ίΐιηγ 86(1 ηοη άιιΐηΐο 

(|υ ]" 11 €\~0 9 4\η <\ςπ τ£=>^* ^·*^\ τ^Α δοπΙ>οη(1ηιη δίΐ. 

οΰτω Ιωάννης υπό 1\ρώδου μαχαίρα την κεφαλήν αυτού 

άπετμη^η. ούτω. βΐ 10 χριστού ρΐΌ Ιησού, 

παρακαλών ύπερ αυτών και λεγων. — αμαρτίαν ταύτην. 

Ιάκωβος δεύτερον συγκλεισ^είς οί. Οτίΐΐαΐ. ίϋ 28. πη,ηι συνέ¬ 

λαβε νοΓίίίιΐΓ ΜαΙΐΚ. χχνί 55 Μλγο. χίν 48 Ρηο. χχϋ 

54 Ιοίι. χνίϋ 12 Αοί. ί 16 χϋ 3 χχίίί 27 χχνί 21: 

Ρηο. ν 9. — υπό . . . άπετμη$η ™. νδ. 13 πρόκριτος 

ιιίΓυηι άπεκείρατο ίΐη άπετμη^η 8 Ιο^βΓίΐ, νίχ 1ί(μΐ6Γ6 λγ6Ϊ1γογ. 

δς εν αύτοϊς τούτοις εν οίς εκ. κατέληξε, 86(1 861‘νίΐΐο ότι. 

χειρ ας Άρέτα τού. 

ημάς είσελ^εϊν. 

προς το κατάλογον πράσσειν. 

διηηουμένους περί τούτων ο χρόνος, 

κλήρου προς τον αγώνα αύτομολ. 

καί ειτα πάλιν άναπαλ. οΐ 29 χριστού ρΐΌ κυρίου, 

καί αγωνίσματα; 86(1 δί ιλ 21 δοπρδβπηιυδ, 

Ιΰοίΐο βίηίβηι 6π1 ίη 8^γο ίριαβ ίη Οτέΐβοο. 

κάλλιον -β· 

δε . — άναγκαίόν έστι ? 

εΓναί αεί εν. ηιοχ είρκτγ νβΓβΟΓ ηβ ηοηιβη ^βο^ΓίΐρΙιίοιιηι 

οοιτηρίηιη δίί οί. ρ. 73? 5. αηηβ Συρτικγ? βρίδΐοΐα δηίηι α 

ΡβίΓΟ δοηρία ηοη βδΐ (ρηΐθ ίη ραηάβοΐαδ ΓβοίρΟΓβίιπ*, 86(1 

ρΓαβδβηίίΙηΐδ ηηιΐίδ βχ Γ6 ηαΐίΐ Γθΐηβάίιιηι οοηηηίηίδΟβΙηιΙιΐΓ. 

άναισ3ήτι>)ς έχουσιν. 

άπταιστοι δγηιβ ίη ηιαι^ίηβ, ίη ίρδίΐ νβΐ’δίοηη αναίτιοι, δί 

οο^ίίανβπηιιΐδ 6δδβ αιτίαν Ιδοοι*. ίη Οβηιοη.37, 

αιτίαν αίσχράν ί5. 23. 

λόγον πραχέάείστι πράξει αυτών, 

καί εαυτούς μωμησάμενοι γο. — ου ρΐΌ ούκέτι. 

η κοινωνία της προσφοράς μετ'. 

άμψότερα ταύτα ηινομένη. 

τινες μ. — άψορμην τού κανόνος ήτοι της επ' αύτοϊς έπιτιμίας. 
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διωκόμενοι ρΐ’ο ύπεκλελυμένομ ιιί νκίοίιιΐ’. 

γάρ 

καί ζήλω ενεχόμενοι καί άκούοντες τής φοινής τής ενηχοΟ¬ 

σης (?) καταπ. δβπρδί ενεχόμενοι, ιιί δπηίΐίίικϋηθπι ένηχού- 

μενοι ΐΐΐίιΐδ §τίΐθοί ΓβίίηοΓβπι. βδί εζεσεν Αίΐΐίΐηαδ. 28, 

25 ^ 10 (θα 17 (τοορ. ία 16: εζεσε ί6. δ 2: ε3έρ- 
#\7ξ 

μανε ίΟ. ο 7. ραΓίΐο. .ώλή θερμός ίΟ. ια 4. δβιΐ νίχ ρηπιαπα 

ηιοαίοδοβηίϋ δΐ^ηιίιοίΐίίο. παπί δί (Ιίΐηιιΐδ ηίΐ βδδβ 

ηίδί ίοπηαιη 8ίΐΓβ1 νοοίδ οοηοβ(1βΓθ (1ο6οΙ)ίιηυδ 

ρΐαπβ ίάβΐΊΐ δΐ^ιιίήοίίΓΟ ([ΐιθ(1 ί(1οο(]ΐιο ρβΓνβ- 

ηίΐ’β ιιοδ αά ίοποαπι πί δίηιρίίοίδδΐηΐίΐηι. 

άντικείμενον Σατανάν εσπένδον. — μή καί δοκγ. 

ήττηκέναι ή καί λαν^άνειν. 

εγκαρτερούντων +. 

βασάνους καί των οξειών μαχαιρών καί τάς ψλ. 

εν τοις ϋδασι ? — καί τοις δε κατά π. 

έπαξιούσιν <ρΐ0(1 Κ ΐ’βροηοΐ’β νοίβΐιαί, 8 νίοΐβΐιιι* Ιο^ίδδβ. 

ροδί καταβασ. 8}τηΐδ βικίοηι αάάίί <ριΐίΐβ Κρ. 

12 ταλανισμών ών ώμολόγ^σαν , ού μήν [οί. ρ. 71, 16] άλλ’ 

ότι καί μετέγνωσαν ούτοι καί άπωδύραντο το πεπρ. 

1 
V % Λ ετι οε. 

14 

17 

18 

19 

20 

μεμαρτύρηνται εύπολίτευτοι γενόμενοι. βίω -|- 

καί εάν τις γάρ. 

δίκαιον, τον κ.ύριον ήμών. 

υπέρ 

21 

24 

20 

71 

72 

ο 
Ο 

4 

12 

10 

23 

1 

προς το παντάπασι μή ένοχλο^ήναι καί άδικη^ήναι υπό τού 

διωγμού καί έλευ$ερυ)3-ήναι άπο πάτος κ. Αίΐηιηίΐδ. 

14 27. δθ(1 Ιιαοο νβΓδίο βδί, ηοη Ιβοίΐοηΐδ ναΐ'ΐβίαδ. 

εστιν ήμϊν εγκ. βί εγκλτ,μ,α βί νδ. 22 γάρ λλ 

καίτοι είδότες ότι λέγει ό κύριος ήρ,ών. — ώψελεϊται. 

έιράνησαν ούν οι. 

άναγιγνώοκομεν τούς καταληψ^έντας καί συρέντας. 

μετά πεισμονής. νδ. 8 τε ιιί νδ. 21 ? 

πάλιν οτε συνήρπασαν. ηιοχ βουλομένου αυτού είσελ^εϊν. 

αυτόν, ιρτ^σίν, οι ρ,α^τ,ταί. βί 19 προσσχοϋσι. 

τού ρΐΌ ού: άβίηιΐβ νδ. 25 ροδί κυρίου ρπηοΐαιη ροηίίαιχ 

έπιζητήσας αυτόν καί. — άνακρίνων.έκ^λ. άπολυλάήναι 

καί άπελ^εϊν. ηιοχ καί δι’ αυτούς ούδεμία. 
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18 

27 

άγγελος κυρίου έποίησεν έκφυγείν. 

ονόματος αυτού. 

°θέντες καί 7τρονομευΜέντες ύποτεταγμένως. 

ίη οοάίοο βγπαοο αρίοβδ &οοβη1υυηι ίίίΐ ροδίΐί δΐιηί, ιιί όθεν 

οηηι άνθρώπω οοηηβοΐαΐπΓ δθηδυ άπό τού νύν; ([ΐιθ(1 ίη 

Ιίηο'πα δ^πίΐοα ίοηή ροίβΓαΐ, ίη ομίΐοοίΐ δπδΐίηβπ ηυΐΐο 

ηιοάο ροΐβδί. — προς τον άσσύριον βασιλέα ή. 

τής τού θεού προνοίας. — χρηματισθέντες γάρ. 

φησίν β,ηίβ κατ’ ροηίΐιπ*. 

δβ^ηηηΐιΐΓ ίη οάίίίοηο δχπαβίΐ Ιιαβοοβ: Ύαύτα πολλά στε- 

νάζας, αγαπητοί μου, καί έπικλαύσας τοις έντυχούσι κακοις 

εν τάχει έγραψα, ί'να καί πάλιν άναμνησθώμεν ότι λέγει ο 

κύριος ύστερον (ΙοΚαηη. χνί 33) ότι εν τω κόσμω θλϊψιν 

εξετε. αλλά θαρσειτε: εγώ νενίκηκα τον κόσμον. διά τούτου 

πάλιν πολύ παραμυθούμεθα τούς άδελφούς :ημών τούς έπται- 

κότας. $ώμεν το γεγραμμένον ύπό τού προφήτου προς τούς 

γενομένους έν αιχμαλωσία, λέγοντος προς αυτούς (Βίΐηιοΐι 

ίν 27. 28)* θαρσήσατε, τέκνα, καί βοήσατε προς τον θεόν, 

έ'σται γάρ ύπό τού έπάγοντος ύμάς εις αιχμαλωσίαν μνεία 

υμών, ώσπερ γάρ έγένετο ή όιάνοια υμών εις τό πλανηθήναι 

άπό τού θεού, δεκαπλασίως έπιστραφέντες επ' αυτόν ζητή¬ 

σατε αυτόν, κατά τον έτερον προφήτην (Εδέΐρ 1ν 6. 7) τον λέ- 

γοντα · ζητήσατε τον κύριον καί έν τώ εύρίσκειν αυτόν έπικα- 

λέσασ-θε αυτόν ήνίκα ο’ αν έγγίζτι υμΐν, άπολιπέτω ο ασεβής 

τάς όόούς αυτού καί άνήρ άνομος τάς βουλάς αυτού, ούτω 

γάρ έγγιζόντυιν υμών [καί] στησάντων διαθήκην ονς ή γυνή 

ή αμαρτωλός ή μαρτυρουμένη έν τω εύαγγελίω τού Λουκά 

(νίί 38) στάντων τε ο πίσω τού κυρίου ημών καί δάκρυ σι πολ- 

λοϊς έκ μετάνοιας καί μεταστροφής έν σχίσει καρδίας βρεχόν- 

των τούς πόδας αυτού καί ταϊς θριξί τής κεφαλής [ρΙιΐΓ. 8.] 

υμών έκματτόντων διά καρπών άξιων μετάνοιας έργων αγαθών 

εν τε τω μνησθήναι ύμάς καί τού λόγου τού λέγοντος (Ιβί'βηι. ίί 

36) ότι καί έντεύθεν έξελεύση καί αί χείρές σου έπί τής κεφαλής 

σου, άπαύστως τε καταφιλούντυνν τούς πόδας αυτού διά 

πολλής άγάπης άνευ προσωποληψίας, καί άλεί^όντων αυτούς 

μύρω έν τή ευωδία τή προσγενομένρ αύτοις διά τής έπιστρο- 

φής: έρεϊ καί περί υμών ό δεσπότης ό χρηστός και έλεή- 

μων προς τούς ψιθυρίζοντας αυτούς διψύχους λεπρούς, 



υπ 

τους ολίγον πιστεύσαντας χαί μηδέν τοιούτο ποιήσαντας τώ 

χυρίω >$μών, τούς εχδιχούντας εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων, 

ώς χαί προς Σίμωνα λεπρόν ού χάριν λέγω ύμϊν άφέωνται ύμϊν 

αί άμαρτίαι υμών αί πολλαί, δτι ηγαπησατε πολύ, ω δε ολίγον 

άφίεται, καί ολίγον άγαπα. εί ούν καί οροί τινές χαί γένη χαί 

τρόποι μετάνοιας κατεστάθησαν, αλλά γε πίστις θερμή ένός 

έκαστου καί σπουδή άληθίνή χαί στερεά (μάλιστα χαί έργων 

αγαθών συμμαρτυρούντων αύτοϊς [βίο], των τε προ τού μεγάλου 

πειρασμού τούτου χαί των μετά τον πειρασμόν) καί αναστροφή 

χαλαρά εν χριστώ δυνατώτεραι χαί χραταιότεραί είσι προς 

ϊασιν' ωπερ τρόπω χαί η γυνή η πεπληγμένη η αίμορροούσα 

εν πίστει μεγάλη έγγίσασα προέλαβεν ΐασιν προ της θυγατρός 

τού άρχισυναγώγου, άψαμένη τού χυρίου ημών, διά τούτο 

χαί έξερχόμενοις εις τελείωσιν [?] 1) άναγχαϊόν εστι τοΐς μεν 

χατηχουμένοις ούσι διδόναι βάπτισμα, τοϊς δε λαϊχοϊς χοινωνεϊν, 

ένδειχνυμένοις [ενδει'ξαμένοις ναι*. Ιβοί. ΐη ηιαιγ*. 30ΐ\] χαρπούς 

άζίους μετάνοιας, ταύτα δέ πάντως τοϊς τε εκ τού λαού καί 

τοϊς εκ τού χληρου πεπτωχόσιν, εί δοχεϊ χαί ύμϊν, έπιχρι^ητω’ 

εί χαί γέγραπται ότι δυνατοί δυνατώς έτασθήσονταί [δ&ρ. 
νί 7]. ό γάρ ελάχιστος άζιος άφέσεως ελέους εστι χαί 

ω παρέθεντο πολύ, πλέον άπαιτησουσιν αυτόν, άλλ’ άρχει 

αύτοϊς, τούτ’ εστι δέ τοϊς εκ τού χληρου, η άλλη έπίθεσίς εν 

περίσσεια επιτιμίας δτι ούχέτι δύνανται άψασθαί λειτουργίας 

χαί ούχ αυτοί μόνον, άλλα καί οί χαταζιωΜέντες της δωρεάς 

τού άγιου πνεύματος, ύστερον δέ πεσόντες, εκτός ει τις πάλιν 

χατέβη εις τον αγώνα χαί ένίχησε χαί τγ ιδία εαυτού υπο¬ 

μονή. άνεγχλήτους γάρ είναι τούς τώ λαώ προεστώτας -θέλει 

ο θείος λόγος, καί τώ διδά.σχοντι διδαχήν φανεράν χαί 

άχριβη’ ό δέ, φησί, ποκών χαί διδάσχων, ούτος μέγας 

χλη^ησεται εν τγ βασιλεία των ουρανών 2). διά τούτο γάρ 

χαί ό άπόστολος χατηχεϊ Τιμόθεον λέγυιν (Τίηιοίΐι. α ίν 12)· 

μηδείς σου της νεότητος χαταφρονείτο), άλλα τύπος γίνου 

των πιστών έν λόγω, εν αναστροφή, εν άγάπτ/, έν πίστει, 

εν άγνεία. 

73 4 άνιέρω σώματι. ·— έγραφαν ημϊν. 

') ρ1βΓϋΐης[αβ τέλος, νβΐ έχβασις Ηββΐ’. χΐϋ 7: πέρας ίβ. νΐ 16: συντέλεια Μίΐι. χϊϋ 

39. 40. 49: χχϊν 3: χχνϊϋ 20: τελείωσις Ιλιο. ΐ 43. — 2) Μαίίΐι. ν 19. δς δ’αν ποιήστ, χαι 

διδά;τ;? οί. ίβδίαηι. Γ,βνϊ 13 ίΐη. ρ. 168 Οι·. δς εάν διδάσχττ; ταΰτα χαί πράσσίβ. 
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5 αε οι νίΓΟ’πΙίΐιτι ηοη ίΐ^ηοδοΐί; 8. — συλλειτουργοί τοιούτοί): 

συμμα ρτ. 

9 κίνν;«3·ήναί όλως εις. 

31 συλλ. τομών πάλιν. — ταχΰήσεται ούν εν. 

16 δΘφΐηηΙιΐΓ ροδί μαρτύρων Ιΐίίθοοο: παραγγέλλο) σοι ένώπιον 

τού 3εού τού ζωογονούντος τά πάντα καί Ιησού χριστού τού 

μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πίλάτου την καλήν ομολογίαν 

τηρήσαί σε την εντολήν [3ο1β ρπηοία πβίτηί] άσπιλον άνεπι- 

ληπτον μέχρι τής επιφάνειας τού κυρίου ημών Ιησού χριστούς 

ήν καιροΐς ίδίοις δείξει ό μακάριος καί μόνος δυνάστης, δ βασι- 

λεύςτών βασιλευόντων καί κύριος των κυριευόντων, ο μόνος εχων 

αφθαρσίαν καί φως οίκων απρόσιτον, ον εΐδεν ούδείς ανθρώπων 

ουδέ ίδεϊν ουναταί, ω τΨ’^ χ0ίί κράτος αιώνιον (Τίηιοΐΐι. α 

νί 13—16). έρρώσέάαι υμάς περιπατούντας κατά τον τύπον 

των κηρυξάντων [ηηαΐθ ρ. <\λ~ο 26 ΙίΙθΓ&ηι λ* ίηδβηιί] εν τγ 

μεγαλειότητι τούλογίου τής πίστεως ύπέρ μετάνοιας καί βασι¬ 

λείας ουρανών, εν κυρίω προσεύχομαι, αγαπητοί μου. 

Γβδΐαΐ πί ιηο οΐιΐίΐδ Γ68 Ιιαο βάίίίοηβ αδδοηιιοηάαδ ηιίΐη ρΐ’ορο- 

δΐιίδδβ 1)ΓθνίίθΓ βχροηαπι, ρπιηυιη ιιΐ 1ι6γο8 φΐί Γοοίο νίνοηοΐί φΐη,δ- 

άέΐιη οΐιπδΐίέΐηίδ φΐέΐδί Γβ^ιιίαδ ίΐ'ίίχΙοΓοηΙ βδδοηίχμιοΡοΐΐΌ αίοχαηάηηο 

ίΐηΐίΓ]πίθΓ6δ ηηο νοίηιηίηβ οοηιρί’βΐιβηδοδ βχΙιίΙτβΓβηι, (ΙοπκΙθ ιιΐ 

άοοβΓβηι (μια δίη§·ιι1α νβιΡα αηοίοΐ'ίΐαίο Ιο^ΟΓοηίιπ·. αο ρπηοίρίο 

(μιίάοιη ίη οοΐΐί^οηάίδ Ιίίττίδ ίΐα νοί’δαίυδ δππι, υί οοιίδίίΠιΐίοηβδ 

αροδίοΐίοαδ δβροηβΐ’βΐΊΐ, δβά ηοη δίιηηΐ Γβίοοί’οηι ομιαο οχ οοΐανο 

Κ6γο ίη νομοκανόνα δηιπη Οταβοί ίχαηδδπηιρδίδδβηί. αάίοοί <μιαβ- 

ουηομιο ηαηοίδοί ροΐβΐ'αηι ορβιχα ίαΐδο αροδΐοΐίδ ΐηβυΐα, (μιαο 6ιιο 

1ια6βο ηοηάηπι δηΐίδ α Πιοοίο^ίδ οοηδκΙβΓαΙα (V. XI)7 6ιιο ρΐαηο 

ηονα (XII. XIII): (μια© βΐδί αροδίοΐοπιηι ηοη δυηΐ, αΙ> βίδ (}υί 

αηΐήμιίδδίηιαβ βοοίβδίαβ Ιιίδίοηαβ δοηββηάαο οροΐ’αιη άαηΐ ΙομΙ 

ΐαηιβη ηιβΓβ6υηΐηι\ αάάίάί ρΓαοίοΐ’βα ορίδΐοΐαδ ηααο νοοαηΗη* οαηο- 

ηίοαδ βί δ^ηοάί οαιΐΐια^ίηίοηδίδ οοΐίίίοηβηι μταβοαηι ΐοιΊια ίαηι ραιΊο 

ΙοοηρΙβΐίοΓβιη. αΐΐβΐ' Ιοοηδ βΐ’αΐ <1β αη(1ίβη(1ίδ ΐοδΐίΐηΐδ, <μιοι·υηι αά 

ήάθηι ίιΐΓβοοηδηΙΐοπυη ηιοοπιιη νοιΡα οχί^βικίί ίηίδδβηί. <μιο ίη 

ηβ^οΐίο ίΐα νβΓδβ,η οοηαίηδ δυημ ηί ροδίΐιαίήΐίδ ίοηΐίΐηΐδ Ιαίίηίδ 

οοΐΐί^βΐ’βηι <ριιαβ οβΓία νίίΙοΓοηΐΗΓ οχ βάίίίοηίΐτηδ νβΐοπβυδ μταοοίδ, 

1ί6πδ 6θ(Ι1βίαηίδ α Μ. ΚοιιΐΙιίο οχουδδίδ ? ιηοηαοοηδί ΐηοοηίοδίηιο 

οοίο^οδΐιηο α ιηο ίρδο ίιΐδρβοίο οίβοοΓΟηκρο υί ηο ιρίδ ηιο οοοίί- 

οί6ιΐδ ηιοίδ ιΐοίιιίδδο (ϋοοί’βΐ, ιμιιιηι οοιίίοοδ ηιίΐιί ιΐοίϊιίδδο ίρδθ 
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νβηπΌηί, ρβΓ οηιηβδ ηηίνβΓδ&β Εηΐ'οραβ Ιιϋιΐίοίΐιββίΐδ (ϋδδίΐοηυη 

ηπηιβΓΠδ, οροδ ορί βχβηΐβΓβί ηβηιίηβηι θδδβ ΕΓίιίίΓαΓβηίηΓ, οηιηβδ 

νβΓΟ αάΐιίΐιβηοΐοδ βδδθ ββηδβΓβηΐ: &1π αοί 1β§ιηη Ικιηηηββ ηιαβίίβη- 

ίίαηι βί (ρ&ηάαηι (ραβί ηιηΐιπιίίβίΐιη ίπδίίίίίΐιη ηαηδβοΒ&ηί, (ρ&Γηηι 

βιΐίίίοηβηι ηοη ίο γο? δβεί δβΐιοΐαβ άβδίίη&π ηβοθδδβ βδδβΐ. ορίά ηιη1ΐίΐ? 

αββίηχί ηιβ α(1 οριίδ ηοη ίαβίβηάηηρ δβά ίηβΐιοαικίυηι, Ιιοιηο οΐΐδβηηΐδ 

βί ορί ηιιΐίαιη ^Ιοί’ίαβ ΐαβίοΓίΐηι ί&βίηπίδ βδδβηι, δί Ιιηιηαηβ β°ρδδβηι. 

η6(ρβ ίαιη ηιίΐιί ηιοίβδίηηι βι*ίί ΓβρΓβΙιβηοΙί ορβπιηι ηιβ&ηι, <ραιη 

ίηβηηάηηι Γβ<ρίπ α νίπδ άοβΐίδ Ιβ^ηιη βΙιΐΊδίίίΐηίίΓηιη βάίίίοηβιη 

αά ΙΠίΓΟΓηηι ιηαηιι δοηρΐοπκη ιροίοροΐ δηρβΓδηηί οηιηίηιη ίίοίβηι 

βχαβίαιη. ηιο ββιίβ, <ρί 3,ρραΓ3,ΐηηι ΙοβηρΙβίίοΓβηι βοηο-βδδβπί, 

Ιιαίιβίιίί οηΐ Ι&ηάβ άί^ηίδδίπιηδ νίοΙβα,ΐοΓ. ρΐηπηια ίίΐβίβηάα δηρβΓ 

βδδβ ηοη βδί (ροά ηβ^βηι: δίη (ρ&β β<ρ ίββί ίία ίαβία βδδβ νίπδ 

(Ιοβίίδ ρΓοΙιανβΓο ηί ίίβΓ&ηάο ίη Ιιίδ Ι&Ιιοΐ’β ηοη β^β&ίηι*, βπί; ιροιΐ 

ηαίΐιί ^ταΐιιΙβΓ. οροοί νβΓΟ Ιιηίο ρΓαβίαΐίοηί ηοη ραηοα, ίηδβΓαβπηι 

ίραβ βΐδί οιηη ΓβΙιηδ ίπιοίίΐηάίδ οοΙίίΐΘΓβΐ’βηί οηιίίίΐ βαηιβη ροίιι- 

ίδδβηί, βίιΐδ Γβί νβηήηη αρηά βοδ οοιίδβίΐιιιιΐιίΓηηι ηιβ βδδβ δρβΓίΐ- 

ν6ηιη; (|ηί ίηνβηβηι οΙβοβΓβ οβηδ6ίΐηΐ; ηί δβ ίηιρί^Γηηι αά ΙαΙιοΓβηι 

βί ίΐΓβηιιβ ηοη ρΐιιηβ ίιηρβΓίίιιηι βδδβ οδίβηοΐαί. βαΙβαιΊα ηοη δββηδ 

ο(Ιί (^ηιιηι βοδ ιρί βαίβαπίιπδ ίηβίίαηάί δπηΐ: ίρδβ ίτβηο βοβΓββΓΐ 

τραιη δΐίηιηΐο αΐΐίρο α^ίίαπ ιηαίο. ηβίρβ Ιιαββ βάίάί ηίδί ηί (|ηαβ 

ροδίβα βάίΐηΓΠδ βδδβηι ηιβίίηδ βοΙβΓβ βί Ιιοβ ηιβο βάβηοΐί ηδΐι βί ίΐΙΐοΓαηι 

ΓβρΓβΙιβηδίοηβ άίδββΓβηι. αδβΐΐοδ ]ΐοδί άίαπα βαβό, δί ρηί ίη Γβίία 

ίοΐ'ίβ ίηβίιΙβΓίηί. ηηηβ ηιίΐιί ίη βο δΐιηί οιηηίιι, ηί ίΐΐί^ιιο ΐη,ηάβηι ηοηιίηβ 

άί^ηηηι ιηβ βδδβ οδίβηάαηι, <ρί ίη ρΐιίΐοΐο^οηηη ηηηιβί'ηηι ΓββίρίηΓ. 

βαβαηι ΒβΓοΙίηί α. ο1. XVIII Μ. δβρίβηιΙΐΓβδ. 
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I. 
Διδασκαλία των αγίων αποστόλων περί χαρισμάτων. 

Του «3-εού καί σωτήρος ημών Ιησού χριστού το μέγα τής εΰσε- 

βείας ήμϊν παραδιδόντος μυστήριον καί προσκαλουμένου Ιουδαίους τε 

καί Έλληνας εις έπίγνωσιν του ενός καί μόνου αληθινού «θεού πατρός 

αύτού (καθόις αυτός ψησιν ευχαριστών επί τη σωτηρία των πιστευσάν- 

των · εγανέρωσά σου το όνομα τοϊς άνθρώποις, το εργον ο δέδωκάς 

μοι τελειώσας) καί περί -ημών λέγοντος τω πατρί' πάτερ άγιε, καί ό 

κόσμος σε ούκ εγνω, άλλ1 εγώ σε εγνων καί ουτοί σε εγνωσαν: εικότως 

ώς αν τετελειωμένων ημών ψησιν άπασιν άμα περί των έξ αύτου 

διδομένων χαρισμάτων διά τού πνεύματος · σημεία δε τοϊς πιστεύ- 

σασι ταϋτα παρακολουθήσει * εν τω όνόματί μου δαιμόνια εκβα- 

λοϋσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς, όψεις άροϋσι καν θανάσιμόν τι 

πίωσιν, ου μή αυτούς βλάψτρ, επί άρρωστους χεϊρας επιθήσουσι καί 

καλώς εξουσιν: τούτων τών χαρισμάτων πρότερον ήμιν δοθέντων 

τοϊς άποστόλοις μέλλουσι το εύαγγέλιον καταγγέλλειν πάση τή κτίσει, 

επειτα τοϊς δι* ήμών πιστεύσασιν άναγκαίως χορηγούμενων, ούκ 

[εις την τών ένεργούντων ώιρε'λειαν, άλλ] εις την τών άπιστων συγκα- 

τάθεσιν έγίνετο, ϊνα ούς ούκ επεισεν ό λόγος, τούτους ή τών σημείων 

δυσωπήσγ δύναμις. τά γάρ σημεϊα ού τοϊς πιστοϊς ήμιν, άλλα τοϊς 

άπίστοις Ιουδαίων τε καί Ελλήνων, ού γάρ το δαίμονας έκβάλλειν 

ήμέτερον κέρδος, άλλα τών ενεργεία χριστού καθαιρομένων, καθώς 

αύτός που παιδεύων ημάς ό κύριος δείκνυσι λέγων * μή χαίρετε ότι 

τά δαιμόνια ύμϊν ύπακούουσιν, άλλα χαίρετε ότι τά ονόματα υμών 

γέγραπται εν ούρανω: επειδή το μεν αύτού δυνάμει, το δε ήμετέρα 

εύνοια και σπουδή, δήλον ότι βοηθουμένοις ύπ' αύτού. ούκ έπάναγκες 

ούν πάντα πιστόν έκβάλλειν δαίμονας ή νεκρούς άνιστάν ή γλώσσαις 

λαλεΐν, άλλα τον άξιωθέντα χαρίσματος επί τινι αιτία χρήσιμη εις 

σωτηρίαν τών άπιστων δυσωπουμένων πολλάκις ού την τών λόγων 

άπόδειζιν, άλλα τήν τών σημείων ενέργειαν, ά£ίων οντων σωτηρίας. 

Οοά. ιηοπ. ρ. 62—65. — 5 φησιν αυτός οοοΙθχ, δβά ΙΐίθΓΐβ α βΐ β δΐιρτα νοΓδηπι 80Γίρίΐ$ 

νοοθδ ΐπ βιιιη φΐβπι β£ο βχΜ5ιιΐ ΟΓάίπθίχι ΓθόΙαοΙαβ βιιηί. «ΤοίΐΑηη. χνϋ 6* 46. — 7 «Γοϋαηη. 

χνϋ 25. — 8 νϊάβίιΐΓ σει (α’ εΐ ?) θχαΓΑϋιιη ίαΐββθ: ϋηβα ϋηρβάΐνϋ;, φίοιηίηιΐδ αοοιίΓαϋιΐδ 

βΙαΙυβΓβτη. — 10 Μάγο, χνΐ 17. — 12 κεναΐς. — 13 αά ού . . . βλάψττ) ΓβίβΓΟ ιριοιΐ ϊη πΐΑΓ§ίηβ 

ΙΐΑϋβΙνη·: γρ. και ούδέν αυτούς αδικήσει. — 16 χωρηγουμένων. — 22 Ιλιο. χ 20. 
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ουδέ γ&Ρ πάντες οι ασεβείς υπό των θαυμάτων έντρέπονται. καί τούτου 

μάρτυς αυτός ό θεός, ώς όταν λέγη εν τω νόμω ότι εν έτερογλώσσοις 

λαλήσω τω λαω τούτω καί εν χείλεσιν ετέροις καί ου μη πιστεύσωσιν. 

ούτε 7άρ οι Αιγύπτιοι έπίστευσαν τω θεω, Μωϋσέως τοσαύτα σημεία 

καί τέρατα πεποιηκότος, ούτε το πλήθος των Ιουδαίων τω χριστώ 5 

πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν έν αύτοϊς θεραπεύσαντί. και ούτε 

εκείνους έδυσώπησε ράβδος ψυχουμένη εις οφιν καί Νείλος αίματού- 

μενος, ούτε τούτους τυφλοί άναβλέποντες καί χωλοί περιπατοϋντες καί 

νεκροί άνιστάμενοι. καί τω μεν άνθίσταντο Ίαννής καί Ίαμβρής, τω 

δε "Αννας καί Καϊάφας, ούτως ου πάντας δυσωπεϊ τα σημεία, άλλα ίο 

μόνους τούς εύγνώμονας, ών καί χάριν ευδοκεί ό θεός έπιτελεϊσ^αι 

δυνάμεις ώς σοφός οικονόμος ου τη των ανθρώπων ί’σχυί, άλλα τη 

εαυτού βουλησει. ταϋτα δε φαμεν επί τω μη έπαίρεσθαί τούς λαμ- 

βάνοντας χαρίσματα τοιαύτα κατά των μη λαβόντων, χαρίσματα δέ 

λέγομεν τά διά των σημείων, έπεί ούκ εστιν άνθρωπος πιστεύσας διά 15 

χριστού τού «θεού ημών εις αυτόν τε καί τον άχραντον αυτού πατέρα καί 

τό πανάγιον καί ζωοποιόν αυτού πνεύμα, δς ούκ εϊληφε χάρισμα πνευ¬ 

ματικόν. αυτό τε γάρ το άπαλλαγηναι πολυθέου άσεβείας καί πιστεύσαι 

θεω ξώντί καί άληθίνω χάρισμά εστι «θεού, τό τε άπορρίψαι τό ιουδαϊκόν 

κάλυμμα καί πιστεύσαι ότι ευδοκία «θεού ό προ αιώνων μονογενής εν 2ο 

υστερώ καιρω εκ παρθένου γεγέννηται δίχα ομιλίας άνδρός καί ότι 

έπολιτεύσατο ώς άνθρωπος άνευ αμαρτίας, πληρώσας πάσαν δικαιο¬ 

σύνην την τού νόμου, καί ότι οικεία συγχο)ρήσει καί βουλή σταυρόν 

ύπέμεινεν, αισχύνης καταφρονησας, «θεοςών λόγος, καί ότι άπέθανε καί 

ετάφη καί άνέστη διά τριών ημερών καί μετά την άνάστασιν εως τεσσα- 25 

ράκοντα ημερών παραμείνας τοΐς άποστόλοις καί πληρώσας πάσαν 

διάτα'ζιν άνελήφ^η επ' οψεσίν αυτών προς τον άποστείλαντα αυτόν 

«θεόν καί πατέρα, ό ταύτα πιστεύσας ούχ άπλώς ουδέ άλόγως, άλλα 

κρίσει καί πληροφορία, χάρισμα εϊληφεν άπό τού .θεού, ωσαύτως δέ καί 

ό πάσης αίρέσεως άπαλλαγείς. μη ούν τις των ποιούντων τά σημεία βο 

καί τά τέρατα κρινέτω τινά των πιστών μη άέλωθεντα ένεργειν. διά¬ 

φορα 7άρ εισι τά τού θεού χαρίσματα παρ’ αυτού, διά χριστού καί 

τού άγιου πνεύματος διδόμενα, καί συ μεν ε'ίληφας τούτο, εκείνος δέ 

άλλο τι. η γάρ λόγον σοφίας η γνώσεως η διακρίσεως πνευμάτων η 

πρόγνο^σιν τών μελλόντων η λόγον διδακτικόν η άνεζικακίαν η έγκρά- 35 

τείαν εννομον. καί γάρ Μωϋσης, ό τού θεού άνθρωπος, έν Αίγύπτω 

2 Εβο.,]. χχνϋΐ 11. ΟοΓίηϋι. I χΐν 21. — 13 έπέρεσθαι, δβά αι η. ρι·. ϊηίθΐ' νθΓβιιβ 
αάάΐίηιη. 
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επιτελών σημεία ού κατεπήρθη τών ομοφύλων καί θεός κληθείς ούκ 

ήλαζονεύσατο κατά του Ιδιου προφήτου ' Καρών. άλλ’ ούτε 6 του Ναυή 

Ιησούς, ήγησάμενος μετ’ αυτόν του λαού καί εν τω προς Ίεβουσαίους 

πολεμώ στήσας τον ήλιον κατά Γαβαών καί την σελήνήν κατά φάραγγα 

5 Ελών διά τό μη αύταρκειν προς την νίκην την ημέραν, έπήρθη κατά 

του Φν?νεές καί του Χαλέβ. ούτε Σαμουήλ τοσαϋτα παράδοξα σημεία 

ποιησας παρ’ ούδέν ήγήσατο τον θεοφιλή Δαβίδ, καίτοι άμφότεροι 

προφηται καί δς μεν άρχιερεύς, δς δέ βασιλεύς, καί έπτά χιλιάδων 

ύπαρχουσών άγιων εν Ισραήλ τών μήκαμψάντων γόνυ τγ Βάαλ, μόνος 

ίο ’Ηλί'ας εν αύτοϊς καί ό τούτου μαθητής ΈλισσαΧος θαυματουργοί 

γεγόνασιν, άλλ’ ούτε Ηλίας τον οίκονόμον Άβδιοΰ έξεμυκτήρισεν, 

φοβούμενον μεν τον «θεόν, ού ποιούντα δε σημεΧα, ούτε ΈλισσαΧος τον 

εαυτού μαθητήν φρίττοντα τούς πολεμίους ύπερεΧδεν. άλλα γάρ ούτε 

Δανιήλ ό σοφός, δεύτερον ρυσθείς εκ στόματος λεόντων, ού'δέ οι τρεΧς 

35 παΧδες εκ τής καμίνου τού πυρός εξουθένωσαν τφμς λομπούς τών ομο¬ 

φύλων. ήπίσταντο γάρ δτι ού τή οικεία δυνάμει τών δεινών περιεγίνοντο, 

άλλα τή θεού ίσγύϊ καί σημεΧα έπετέλουν καί τών δυσχερών άπηλλάτ- 

τοντο. ούκούν μηδείς υμών επαιρέσθοο κατά τού αδελφού, καν προφή¬ 

της η καν θαυματοποιός, εί γάρ δοθείη μηκέτι πού τινα είναι άπιστον, 

2ο περιττή λοιπόν εσται ή τών σημείων ενέργεια, τό μεν γάρ είναι εύσεβή 

εκ τής τού τίνος έννοιας, τό δέ θαυματοποιόν εκ τής τού ένεργούντος 

δυνάμεως, ών τό μεν πρώτον αυτούς ημάς όρα, τό όε δεύτερον θεόν 

τόν ένεργούντα δι' άς προείπομεν αιτίας, ούκούν μήτε βασιλεύς έξου- 

θενείτω τούς ύπ' αυτόν στρατηγούς μήτε άρχοντες τούς ύπηκόους. μή 

25 ό'ντοον γάρ τών άρχομένων περιττοί οι άρχοντες καί μή δντων στρατη¬ 

γών ού σταθήσεται ή βασιλεία, άλλα μηδέ επίσκοπος έπαιρέσθω 

κατά τών διακόνων ή τών πρεσβυτέρων μήτε μήν οι πρεσβύτεροι κατά 

τού λαού, εξ άλλήλων γάρ εστιν ή σύστασις τού συναθροίσματος. δ τε 

γάρ έπίσκοπος καί οί πρεσβύτεροι τίνων είσίν ίερεΧς; καί οι λαϊκοί τίνων 

30 είσί λαϊκοί; καί τό μεν είναι χριστιανόν έφ' ήμΧν, τό δέ απόστολον ή 

έπίσκοπον ή άλλο τι ούκ έφ' ήμΧν, άλλ’ επί τω διδόντι θεώ τα χαρί¬ 

σματα. ταύτα μεν ούν επί τοσούτον είρήσθω διά τούς άξιωθέντας 

χαρισμάτων ή άξίωμάτων, έκεΧνο δέ προστίθεμεν τω λό^ω δτι ούτε 

πας ό προφητεύων δσιος ούτε πας ό δαίμονας έκβάλλων άγιος, καί 

35 γάρ καί Βαλαάμ ό τού Βεώρ ό μάντις προεφήτευσε δυσσεβής ών καί 

Καϊάφας ό ψευδώνυμος άρχιερεύς * πολλά δέ καί ό διάβολος λέγει καί 

οί άμφ' αυτόν δαίμονες καί ού παρά τούτο μέτεστιν αύτοΧς εύσεβείας 

35 δυσεβής. ΐία 4, 6 ς[ΐιο Ιοοο ΐη ιη§. περί δυσεβών βασιλέων καί έπισκόπων. 13, 24 Γβοίβ. 
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σπινθήρ. άγνοια γάρ είσι κεκαλυμμένοι ύι’ εκούσιον κακόνοιαν. ύήλον 

ούν οτι οί άσεβεΐς, καν προφητεύοίσιν, ούκ άποκαλύπτουσι οιά της 

προφητείας την εαυτών ασέβειαν ουδέ οί δαίμονας εκβάλλοντες έκ της 

τούτων ύποχωρήσεως όσιωθήσονται. άλλήλους γάρ άπατώσι, καθάπερ 

και οί τάς παιδιάς γέλοοτος ενεκεν έπιδεικνύμενοι, και τούς 7τροσ αν έχοντας 5 

αύτοίς άπολλύουσιν. ούτε γάρ βασιλεύς δυσσεβής βασιλεύς ετι υπάρ¬ 

χει, άλλα τύραννος, ούτε επίσκοπος άγνοια η κακονοία πεπιεσμένος ετι 

επίσκοπός έστιν, άλλα ψευδώνυμος, ου παρά θεού, άλλα παρά άνθρώπο)ν 

προβληθείς , οος Άνανίας καί Σαμαίας εν Ισραήλ καί Σεδεκίας καί 

’Αχίας, οί εν Βαβυλώνι ψευδοπροφήται. αλλά γ άρ καί Βαλαάμ ο μάν- ίο 

τις τιμωρίαν ετισε διαφθείρας τον Ισραήλ έν τω Βεελ<ρεγώρ καί Καϊά¬ 

φας ύστερον αύτο^ονευτής εαυτού γέγονε καί οί υιοί Σκευά, έπιχει- 

ρούντες δαίμονας έλαύνειν , ύπ’ αυτών τραυματίαι γενόμενοι εφυγον 

άπρεπώς καί οί βασιλείς τού "Ισραήλ καί τού Ιούδα άσεβήσαντες 

παντοίαν τιμωρίαν ετισαν. ύήλον ούν οϋς καί οί ψευοώνυμοι επίσκοποι 15 

καί πρεσβύτεροι ούκ έκφεύζονται την παρά θεού δίκην, ρηθήσεται γ άρ 

αύτοΐς* καί νύν ύμείς, οί ιερείς, οί φαυλίζοντές μου το όνομα, παρα- 

οώσοι υμάς εις σφαγήν ώς Σεοεκίαν καί Άχίαν, ούς άπετηγάνισε 

βασιλεύς Βαβυλώνος, ώς φησιν Ιερεμίας ο προφήτης, ταύτα δέ 

φαμεν ού τάς αληθείς προφητείας έζουθενούντες (ίσμεν γάρ αύτάς 20 

κατ’ έπίπνοιαν θεού έν τοίς οσίοις ένεργείσθαι), άλλα το θράσος των 

άλαζονευομένων καταστέλλοντες καί προστιθέντες εκείνο οτι τών τοιού- 

των περιαιρεΓ ο .θεός τήν χάριν. ύπερηφάνοις γάρ 6 .θεός άντιτάσσε- 

ται, ταπεινοΐς οέ δίδωσι χάριν. Σίλας μέν ούν καί ’Άγαβος έ<ρ’ ήμών 

προ^ητεύσαντες ού παρεξέτειναν εαυτούς τοίς άποστόλοις ούτε ύπερέ- 25 

βησαν τα έαυτ<ών μέτρα, καίτοι θεοφιλείς οντες. προεφήτευσαν δέ 

καί γυναίκες, τω μεν παλαιω Μαρία ή Μωϋσέως καί Άαρών άδελφή, 

μετά δέ ταυτήν Δεββώρα καί μετ' αυτήν Όλύά καί Ιουδίθ, ή μέν 

ε7τί Ίοοσίου, ή δε επί Δαρείου. καί ή μήτηρ δέ τού κυρίου προεφη- 

τευσε καί Ελισάβετ ή συγγενής αυτής καί "Αννα, καί έφ' ήμών αί 3ο 

Φιλίππου θυγατέρες, άλλ’ ούκ έπήρθησαν κατά τών άνδρών αύται, 

άλλ’ έ^ύλαξαν τά ίδια μέτρα, ούκούν καί έν ύμίν, καν γυνή τις γ καν 

άνήρ καί τύχγ τοιαύτης χάριτός τίνος, ταπεινοφρονείτω, ίνα έπ αύτω 

εύδοκή ό θεός, επί τίνα γάρ, ^ησίν, έπιβλέψω, άλλ1 ή επί τον ταπεινόν 

καί πράον καί ήσυχον καί τρέμοντά μου τούς λόγους; 35 

2 προφητεύουσιν. — 3 εϋσεβειαν ΐ6£βηοΙιιιη. — 17 ΜαΕαοΙι. ΐ 6. —19 3βι·βιη. χχχνΐ (123)22. — 

23 περιαίρει. Ρβίχ. I ν5. — 28 ίουδήθ. — 34 Ε$αΐ. Ιχνί 2. — τόν πραον χαΐ ταπεινόν οοοίβχ, 8β<1 

ίία ιιί β βί α 5ΐιρ6Γ£>0ΓΐρΙΐδ ειιιη (μιβηι 6§ο βχ1ιΐ5ηΐ οχ-οΐϊηβιη Γβδίΐΐιιβπΐ. 
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II. 
Διατάζεις των αυτών άγιων αποστόλων περί χειροτονιών, διά 

Ιππολύτου. 

1. "Αμα τοίνυν υπάρχοντες ημείς οί δώδεκα τού κυρίου απόστολοι 

τάσδε τάς θείας ύμΐν έντελλόμεθα διατάζεις περί παντός εκκλησιαστι¬ 

κού τύπου, συμπαρόντος ήμιν καί τού τής εκλογής* σκεύους ΤΙαύλου τού 

συναποστόλου ημών και Ιακώβου τού επισκόπου καί των λοιπών πρε¬ 

σβυτέρων καί τών επτά διακόνων, πρώτος ούν εγώ Πέτρος επίσκοπον 

χειροτονεΧσθαι διατάσσομαι, ώς άμα πάντες διεταζάμεθα, εν πάσιν 

άμεμπτον, άριστον, υπό παντός τού λαού έκλελεγμένον, ου όνομασθέν- 

τος καί άρεσθέντος συνελθών ό λαός άμα τώ πρεσβυτερίω καί τοΧς 

παρούσιν επισκόποις εν ήμερα κυριακή συνευδοκείτω, ό δέ πρόκριτος 

τών λοιπών ερωτάτω το πρεσβυτέριον καί τον λαόν, εί αυτός εστιν, ον 

αίτούνται εις άρχοντα, καί επινευσάντων πάλιν έρωτάτοι, εί μαρτυρεΧ- 

ται ύπό πάντων άζιος είναι τής μεγάλης ταύτης καί λαμπράς ηγεμο¬ 

νίας, εί τά κατά την εις θεόν αύτώ ευσέβειαν κατώρθωται, εί τά προς 

ανθρώπους δίκαια πεφύλακται, εί τά καθ' εαυτόν καλώς ώκονόμησεν, 

εί τά κατά τον βίον ανεπίληπτος ύπάρχει. καί πάντων άμα κατά αλή¬ 

θειαν, άλλ’ ου κατά πρόληψιν μαρτυρησάντων τοιούτον αυτόν είναι, ώς 

επί δικαστή θεώ καί χριστώ, παρόντος δηλαδή καί τού αγίου πνεύμα¬ 

τος καί πάντων τών άγιων καί λειτουργικών πνευμάτων, εκ τρίτου πάλιν 

πυθέσθω, εί άζιός εστιν αληθώς τής λειτουργίας, ϊνα επί στόματος 

δύο καί τριών μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα, καί συνθεμένων αυτιών 

έκ τρίτου άζιον είναι, άπαιτείσθωσαν οί πάντες σύνθημα καί δόντες 

προθύμως άκουέσθ'ωσαν. καί σιωπής γενομένης εις τών πρώτων επι¬ 

σκόπων άμα καί δυσίν έτέροις πλησίον τού θυσιαστηρίου εστώς, τών 

λοιπών επισκόπων καί πρεσβυτέρων σιωπή προσευχόμενων, τών δέ 

διακόνων τά θεία ευαγγέλια έπί τής τού χειροτονουμένου κεφαλής 

άνεπτυγμένα κατεχόντων, λεγέτω προς θεόν 

2. Ειίχ. χειροτονίας έπισκόπου. 

'Ο θεός καί πατήρ τού κυρίου ημών Ιησού χριστού, ό πατήρ τών 

οίκτιρμών καί θεός πάσης παρακλήσεως, οΓ έν ύψηλοΧς κατοικών καί τά 

ταπεινά έφορών, ό γινώσκων τά πάντα πριν γενέσεως, συ ό δούς ορούς 

εκκλησίας διά λόγου χάριτός σου, ό προορίσας τε * απ' αρχής γένος 

δίκαιον έζ Αβραάμ, άρχοντάς τε καταστήσας, το τε άγιασμά σου μή 

1 Οοά. ιηοη. ρ. 65—73. — 5* εκκλησίας ΜΟν. —· 7 εγώ ψημι. έπ. Υ. — 8 ώς α. π. δ. 

λ.; Ον. — 10 άρέσκοντος ΟΥ. — 14. 15 ήγεμονείας ΟΥ.— 15 κατόρθωται Μ. — 17 ΰπάρχη Ον. — 

18 μαρτυρισάντων Ον. — 25 καί /V Ον. — 29 Ευχή Ον. θί ΐία δβηιροΓ. — 32 πρ. γενέσθω- 

σαν ΟΥ. — 33* τό ΟΥ. — 34 αρχ. καί Ιερείς κατ. ΟΥ. 



6 

καταλίττών αλειτούργητου, ό από καταβολής κόσμου εδδοκησας ευ οΐς 

γρετίσω δοζασ^ήυαί' καί υϋυ έπίχεε τηυ παρά σου δύυαμιυ του ήγεμο- 

υικού πυεύματος, οπερ διά του ηγαπημέυου σου παιδός Ιησού χριστού 

δεδώρησαι τοϊς άγίοις σου άποστόλοις, οΐ κα^ίδρυσαυ τηυ έκκλησίαυ 

κατά τόπου άγιάσματός σου εις δόξαν και αιυου αδιάλειπτου τού όυό- 5 

ματός σου. καρδιογυώστα πάντων, [δός·] επί του δούλου σου τούτου, 

ου εξελέξω εις έπισκ.οπηυ σου τηυ άγίαυ, καί άρχμερατεύειυ σοι άμέμ- 

πτο)ς, λειτουργούυτα υυκτός καί ημέρας, άδιαλείπτως τε ίλάσκεσ^αι τω 

προσώπω σου καί προσφέρειυ σοι τά δώρα της άγιας σου εκκλησίας 

καί τω πυεύματι τω άρχιερατικω εχειυ εξουσίαν άφιέυαι αμαρτίας κατά ίο 

τηυ εντολήν σου, διδόυαι κλήρους κατά τό πρόσταγμά σου, λύείν τε 

πάυτα σύυδεσμου κατά τήν εξουσίαν, ηυ εδωκας τοϊς άποστόλοις, ευαρε- 

στεΐυ τέ σοι ευ πραότητι καί καθαρά καρδία, προςφέρουτά σοι οσμήν 

ευωδίας διά τού παιδός σου Ιησού χριστού τού κυρίου ήμών, με^' ου 

σοι [δόξα,] κράτος, τιμή σύυ άγίω πυεύματι νυν καί άεί καί εις τούς 15 

αίώυας τώυ αιώνων, αμήν. 

3. Περί χειροτουίας πρεσβυτέρου. 

Έγώ ό φιλούμευος ύπό τού κυρίου διατάσσομαι ύμϊυ τοϊς έπισκό- 

ποις· πρεσβύτερου χειροτουώυ, ώ επίσκοπε, τηυ χεϊρα επί της κεφαλής 

έπιτ&ει αυτός·, τού πρεσβυτερίου παρεστώτός σοι καίτώυ διακόνων, καί 20 

έπευχόμευος λέγε * 

4. Εύχ. χειροτουίας πρεσβυτέρου. 

Κύριε παντόκρατορ, ό βασιλεύς ήμών, ό δίά χριστού τά πάυτα 

δημιουργησας καί δί’ αυτού τώυ όλων προυοώυ * επί/3λεψον καί νυν επί 

τηυ άγίαυ σου έκκλησίαυ καίαυξήσου αύτηυ καί* πλη^υυου τούς ευ αύτγ 25 

προεστώτας καί δός δύυαμιυ προς τό κοπιάυ αυτούς λόγω καί εργω 

προς οίκοδομηυ τού λαού σου. καί επιδε επί του δούλου σου τούτου του 

ψηφω καί κρίσει τού κλήρου παυτός εις πρεσβυτέριου έπιδοέάέυτα καί 

έμπλησου αυτόν πυεϋμαχάριτος καί συμβουλίας τού άυτιλαμβάυεσ^αι 

καί κυβερυάυ του λαόν σου εν καθαρά καρδία* όν τρόπου επείδες επί 3ο 

λαόν εκλογής σου και προσέταξας Μωϋσεί αίρετίσασϊάαι πρεσβυτέρους, 

οΰς επλησας πυεύματος, όπως έμπλησ^είς έυεργημάτωυ ίαματικώυ 

καί λόγων δίδακτίκών εν πραότητι παιδεύγ σου τούτου είλικριυώς εν 

κα-θαρα διαυοία καί ψυχή $ελούσγ καί τάς ύπέρ τού λαού σου ίερουρ- 

1 καταλειπών. — 2 ήρετήσω Μ, ήρετήσω „Μ8“. — 3πνεύματός σου ΟΥ.— 6 δός ρΓαβ- 

Ιίβηί Ον, /λ; Μ. — 8. 9 άδ. ίλ. τό πρόσωπόν Ον. — 10 άναφιέναι Ον. — 12 δεδωκας ΟΥ. 

— 15 δόξα ρΓαβββηί Ον, Γ\ν Μ. — 23 παντοκράτωρ ΜΟν. — 25 *καί Λυ Ον. — 20 έ'ργψ καί 

λόγψ Ον. — 29 συμβουλείας ΜΟΥ. — 30 έπίδες ΜΟΥ. — 31 αίρετήσασ&αι ΜΟΥ. Νιπη. χΐ 16. 

— 32 ΐατικών ΟΥ. — 33 σου [τόν λαόν] τΟυτον Γαβηοΐχίδ. 
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γίας άμώμως εκτελή διά τού χριστού σου, μεθ’ ου σοι δόξα και σέβας 

συν άγίω πνεύματι εις τούς αιώνας των αγώνων, αμήν. 

5. Περί χειροτονίας διακόνου. 

Έγώ Φίλιππος διατάσσομαι * διάκονον καταστήσεις, ώ επίσκοπε, 

επιθείς αυτφ τάς χεΐρας, παρεστώτός σοι παντός τού πρεσβυτερίου καί 

των διακόνων, καί έπευξάμενος λέγε' 

6. Ευχ. χειροτονίας διακόνου. 

'Ο θεός, ο παντοκράτοιρ, ο αληθινός, ό αψευδής καί πλουτών εις 

πάντας τούς επικαλούμενους σε εν αλήθεια, 6 φοβερός εν βούλαΤς, 

ό σο^ός διανοία, ο" κραταιός καίμέγας, είσάκουσον προσευχής ημών, κύριε, 

και επί^ανον το πρόσωπόν σου επί τον δούλάν σου τόνδε, τον προχειριζό- 

μενόν σοι εις διακονίαν, και πλήσον αυτόν πνεύματος καί δυνάμεως, 
ως επλησας Στέφανον τον πρωτομάρτυρα και μιμητήν των παθημάτων 

τού χριστού σου, και κατα£ίωσον αυτόν, εύαρέστως λειτουργήσαντα τήν 

εγχειρισ£·εΐσαν αυτω διακονίαν άτρέπτως, άμέμπτως, άνεγκλήτως, 

μείζονος ά£ιωθήναι βαθμού διά τής μεσιτείας τού χριστού σου, του 

μονογενούς υιού σου · μεθ’ ου σοι δόξα, τιμή και σέβας συν άγίω 

πνεύμα τι εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν. 

7. Περί χειροτονίας διακονίσσης. 

Έγώ Βαρθολομαίος διατάσσομαι· διακόνισσαν καλιστών, ώ 

επίσκοπε, έπιθήσεις αυτή τάς χεΐρας, παρεστώτός σοι τού πρε¬ 

σβυτερίου καί τών διακόνων καί τών διάκονισσών, καί ευχόμενος 

ερεΐς * 

8. Ευχ. χειροτονίας διακονίσσης. 

Ο -θεός, ό αιώνιος, ό πατήρ τού κυρίου ήμών Ίησου χριστού, ό 

άνδρός καί γυναικός δημιουργός, ό πληρώσας πνεύματος αγίου Μαριάμ 

καί Δεββώραν καί νΑνναν καί Όλδάν, ό μή άπαξιώσας τον μονογενή 

σου υιόν γεννη3ήναι εκ γυναικός, ό καί εν τή σκηνή τού μαρτυρίου καί 

εν τω νάω προχειρισάμενος τάς* φρουρούς τών άγιων σου πυλοιν* αυτός 

καί νυν επιδε επί τήν δουλών σου τήνδε, τήν προχειριζομένην εις δια¬ 

κονίαν, καί δός αυτή πνεύμα άγιον καί καθάρισον αυτήν από παντός 

μολυσμού σαρκός καί πνεύματος προς το έπαξίως επιτελεΐν αυτήν τό 

εγχειρισθέν αυτή εργον είς δόξαν σήν καί έπαινον τού χριστού σου* 

μεθ1 ου σοι ή δό£α καί προσκύνησις συν α7ίω πνεύμα τι εις τούς αιώνας 

τών αιώνων, αμήν. 

1 έκτελεΐ Μ. — 5 σου Ον. — 10 ροδί κύριε ΟΥ α<ΜαηΙ καί ένώτισαι τήν δέησιν ήμών. 

— 13 τών Γν ΟΥ. — 18 αμήν ΟΥ. — 20 ώ Γν Ον. — 29 * τούς Μ, τάς φρουράς Ον. — 

34 ή ρυ ΟΥ. — 35 ρυ ΟΥ. 
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9. Περί χειροτονίας υποδιακόνου. 

Έγώ Θωμάς Πατάσσομαι* υποδιάκονον χειροτονών, ώ επίσκοπε, 

έπιθησεις έπ’ αυτόν την χείρα καί ευχόμενος ερεΐς· 

10. Ευχ. χειροτονίας υποδιακόνου. 

Δέσποτα .θεέ, δημιουργέ ούρανοϋ και γης και πάντων των έν αυτοΓς, 

6 και εν τή σκηνή του μαρτυρίου τούς νεωκόρους άναδείζας των αγίων 

σου σκευών φύλακας· αυτός καί νυν έπίβλεψον επί τον δούλάν σου τόνδε, 

τον προχειρισθέντα υποδιάκονον, καί δος αυτω πνεύμα άγίον προς τό 

έπαξίως εψάπτεσθαι των λειτουργικών σου σκευών καί ποιεϊν τό .θέλημά 

σου οίά παντός διά του χριστού σου * με.θ’ ου σοί δόξα, τίμή καί σέβας 

συν τω άγίω σου πνεύμα τι εις τούς αιώνας των αιώνων. αμήν. 

11. Περί αναγνώστου. 

Αναγνώστης καθίσταται, επιδιδόντος αύτω βιβλίον τού επισκόπου, 

ουδέ γάρ χειροθετειται. 

12. Περί ομολογητών. 

’Εγώ Ιάκωβος Άλγαιοϋ διατάσσομαΐ’ ομολογητής ου χειροτονεί¬ 

ται. γνώμης γάρ τούτο καί υπομονής, τιμής δε μεγάλης επάξιός εστιν, 

ώς όμολογήσας τό ονομα τού .θεού ένώπιον εθνών καί βασιλέων, εάν 

δε χρεία αυτού είς επίσκοπον η πρεσβύτερον η διάκονον γένηται, χειρο¬ 

τονείται. εί δέ τις ομολογητής μη χειροτονηθείς άρπάση έαυτω αξίωμα 

τοίουτον, ώς διά την ομολογίαν, ό τοιούτος καθαιρείσθω. ου γάρ εστιν, 

έπείπερ ηρνηται την χριστού Ηάταξιν καί εστιν άπιστου χείρων. 

13. 'Ο αυτός περί παρθένων. 

Έγώ Ίάκ<ω|3ος Άλφαιού Πατάσσομαι* παρθένος ου χειροτονεί¬ 

ται. επιταγήν γάρ κυρίου ουκ έ'χομεν. γνώμης γάρ εστι τό επαθλον, 

ουκ επί διαβολγ τού γάμου, άλλ’ επί σχολή τής εύσεβείας. 

14. Περί χηρών. 

Κάγώ Αεββαΐος ό έπικληθείς Θαδδαϊος τάδε περί χηρών Πα¬ 

τάσσομαι * χήρα ου χειροτονείται, άλλ’ εί* μεν εκ πολλου άπέβαλε τον 

άνδρα καί σωψρόνως καί άκαταγνώστως εζησε καί των οικείων άριστα 

έπεμεληθη, ώς 5ΙουΗ\θ καί ’Άννα αί σεμνόταται, κατατασσέσ.θω είς 

τό χηρικόν. εί δέ νεοοστί άπέβαλε τον όμόξυγον, μη πιστευέσθω, 

άλλα χρόνω η νεότης κρινέσθο^. τα γάρ πάθη έσθ’ οτε καί συγγηρα 

άνθρώποις, μή υπό κρείττονος χαλινού είργόμενα. 

3 έπ’ αύτφ Ον. — 4 Ευχή έπΐ χειροτονία ΰπ. Ον. — 11 τφ, σου βί των αιώνων 

(Λ; ΟΥ. — 19 γένηται ροδί αϋτοΰ Ον. — 20 αυτφ Ον. — 22 την του χ. Ον. χείρον Μ. — 

24 ό Ά. Ον. — 26 δήμου Μ „Μ8“, β§ο γάμου οχ θάίίΐδ ροίΐνϊ. — 29* ή ,,3Γ5“. — 31 έπιμελή&η Μ. 

Ιουδή& Μ. — 32 νεοστί Μ. — 33 συνηγορεί··ΜΟΥ, β£0 συγγηρα βχ θάχίΐδ «ΓΟβδδΐνϊ. 
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15. Ό αυτός περί έπορχιστών. 

'Επορχιστης ου χειροτονείται, εύνοιας γάρέκουσίουτό επασλον χαί 

χάριτος θεού, διά χριστού, έπιφοιτησει του αγίου πνεύματος. ό γάρ 

λαβών χάρισμα ιαμάτων δι’ άποκαλύψεως υπό θεού άναδείκνυται, 

5 φανεράς ουσης πάσης της έν αύτω χάριτος. εάν δέ χρεία γένηται αυτού 

εις έπίσχοπον η εις πρεσβύτερον η εις διάχονον, χειροτονείται. * 

16. Σίμωνος του χαναναίου υπό πόσων έπισχόπων οφείλει χειροτονεΐσθαι 

ίπίσχοπος. 

Κάγ<ώ Σίμο)ν ό χαναναϊος διατάσσομαι ύμΐν, υπό πόσων οφείλει 

ίο χειροτονείσαι επίσκοπος. υπό τριών η δύο έπισκόποιν οφείλει χειρο- 

τονεϊσδαι. εάν δε τις υπό ενός χειροτόνηση επισκόπου, καθαιρείσθω 

χαί αυτός χαί ό χειροτονησας. εάν δέ ανάγκη υπό ενός χαταλάβη 

χειροτόνησηναι διά το μη δύνασσαι πλείονας παραγενέσθαι, διωγμού 

όντος η άλλης τοιαύτης αιτίας, ψήφισμα χομιζέσσω της επιτροπής 

15 πλειόνων έπισχόπων. 

17. Του αυτού κανόνες εκκλησιαστικοί. 

Επίσκοπος ευλογεί, ουκ ευλογεΐταί, χειροτονεί, προσφέρει, ευλογίαν α 

παρά έπισχόπων λαμβάνει, παρά δέ πρεσβυτέρου ούδαμώς. 

Επίσκοπος χασαιρεϊ πάντα κληρικόν άξίον όντα καθαιρέσεως πλήν /9 

2ο έπισχόπου. μόνος γάρ ουχ οίός τε. 

Πρεσβυτερος ευλογεί, ουκ ευλογεΐταί, εύλοηίας δέχεται παρά έπισχόπου γ 

χαί συμπρεσβυτέρου, χειροθετεΐ, ου χειροτονεί, ου χασαιρεϊ, άρορίζει δέ 

τούς ύποβεβηκότας, εάν ώσίν υπεύθυνοι ττ) τοιαύττ} τιμοιρία. 

Δίάκονος ουκ ευλογεί, ου δίδωσιν ευλογίαν, λαμβάνει δέ παρά έπισχόπου δ 

25 καί πρεσβυτέρου, ου βαπτίζει, ου προσφέρει, τού δέ έπισχόπου η τού 

πρεσβυτέρου προσενεγκόντος, αυτός έπιδίδωσι τω λαω, ουχ ως ίερεύς, 

άλλ’ ώς διαχονούμενος ίερεϋσιν. των δέ άλλοιν χληριχών το τού διαχόνου 

έργον ποιησαι ούδενί έζόν. 

Διακόνισσα ουκ ευλογεί, άλλ’ ουδέ τί ών ποιοϋσιν οι πρεσβύτεροι η οί ε 

3ο διάκονοί έπιτελεΐ, άλλ’ η τού ^υλάττειν τάς σύρας χαί έζυπηρετεισσαι 

τοΐς πρεσβυτέροις έν τω βαπτίζεσσαι τάς γυναίκας, διά τό ευπρεπές. 

Διάκονος ά<ρορίζει υποδιάκονον, αναγνώστην, ψάλτην, διακόνισσαν, εάν <τ 

δέγ? τι τοιούτον, μή παρόντος πρεσβυτέρου. 

λ. I 

5 πασι Ον. — 6 * Ιιοο Ιοοο Ιθδίβ Γαϋηοίο ΐηδΟΓίαβ Ιβ^ιιηΙαΓ ίη 1ϊ5γο νϊηάοβοηβηδΐ αί διατα- 

γαϊ αί διά Κλήμ-εντος χαί κανόνες εκκλησιαστικοί τών αγίων αποστόλων. Χαίρετε κτέ. ν. οαηοηθδ αθ§γ- 

ρϋαοοδ. — 7 καν. διάταΐις από πόσων όφείλει ΟΥ. — 12 καί αΐίβηπη (V* Ον (?). καταλάβοι ΟΥ. 

— 17 δβςμγ. ηνπηβΓΟδ ηηΐΐοδ ΐη ιηίΐι·§ϊηβ ηοΐανΐί ΓαΙ»ποΐιΐδ. — 18 πρεσβυτέρων Ον.— 19, 22 καθαί- 

ρ3ι μ. — 26 προσενεγκ. Ον αηίβ ή νβΓδ. 25. — 27 ίερεΰσιΟν. — 33 ΐιηρβίΓανΐϋ α δ6 Γ»5γϊ- 

0ΪΙΧ5, ιιί ρτο δέη βχ ΟΥ (?) δέ η (ΙίΐΓθί. 
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ζ 'Ύποδιακόνο) ούκ έζήν άφορίσαι ούτε μην αναγνώστη η ψάλτ^ ούύέ δια- 

κονίσση, ου κληρικόν, ού λαϊκόν, ύπηρέται γάρ είσι διακόνο)ν. 

25/ 18. Περί απαρχών καί δεκατών. 

*0 αυτό^ Σί'μων ό καναναίος διατάσσομαι πάσαν απαρχήν προσκο- 

μίζεσ^αι τω επίσκοπο) καί τοίς πρεσβυτέροις καί τοίς διακόνοις εις 

διατροφήν αυτών, πάσαν οε δεκάτην προσφέρεσ$αι εις διατροφήν τ<ών 

λοιπών κληρικών και τών παρθένων καί τών χηρών καί τών εν πενία 

έζεταζομένο)ν. αί γάρ άπαρχαί τών ιερέων είσι και τών αύτοις 

ύπηρετούντων. 

19. Περί ευλογιών. 

$ Τάς περισσευούσας εν τοίς μυστηρίοις ευλογίας κατά γνώμην του έπι- 

σκόπου η τών πρεσβυτέρο)ν οί διάκονοι διανεμέτο)σαν τω κλήρο), τω 

επισκοπώ μέρη τέσσαρα, τω πρεσβυτέρω μέρη τρία, τω διακόνω μέρη 

δύο, τοίς δέ άλλοις, ύποδιακόνοις ή άναγνώσταις ή ψάλταίί ή διάκο- 

νίσσαις, μέρος εν. τούτο γάρ καλόν καί αποδεκτόν ένώπιον τού .θεού, 

έκαστον τιμάσίδαι κατά την εαυτού τάζιν. ή γάρ εκκλησία ούκ άταζίας, 

άλλ’ εύταζίας έστϊ διδασκαλία. 

20. Παύλου τού άγιωτάτου διατάζεις κανόνων εκκλησιαστικών. 

Οί πρώτως προσιόντες τω μυστηρίω τής εύσεβείας διά τών δια¬ 

κόνων προσαγέσ$ο)σαν τω επισκοπώ ή τοίς πρεσβυτέροις καί τάς 

αιτίας έζεταζέσύάωσαν , ού χάριν προσήλθον τω κυριακω λόγοο* οί δέ 

προσενέγκαντες μαρτυρείτωσαν, άκριβώσαντες τα κατ’ αυτούς, έζε- 

ταζε'σθω ύέ αυτών ακριβώς καί ό τρόπος καί ό βίος καί εί δούλοι 

είσιν ή ελεύθεροι, καί εάν η τις δούλος, ερωτάσθω ό δεσπότης αυτού 

εί μαρτυρεί αύτω* εί δέ μή, άποβαλλέσ$ω, έως άν ά£ίον εαυτόν 

έπιδείζη τω δεσπότη’ εί δέ μαρτυρεί αύτω, προσδεχέσ^ω. Εθνι¬ 

κού οίκέτης διδασκέσδω εύαρεστείν τω δεσπότη , ινα μή βλασφημήται 

ό λόγος, εί μεν ούν έχει ό άνήρ γυναίκα ή ή γυνή άν^ρα, διδασκέ- 

σθωσαν άρκείσ^αι έαυτοίς' εί δέ άγαμοί είσι: μανθανετωσαν μή 7τορ¬ 

νεύει, άλλα γαμ,είν έννόμως. εί δέ ό δεσπότης αυτού, πιστός ών καί είδώς 

οτι πορνεύει, ού δίδωσιν αύτω γυναίκα ή τη γυναικί άνδρα: άφοριζέσ^ω. 

1 εξεστιν Ον. — 2 είσιν Ον. — 7 κ. τ. χ. Γν Ον. — 9 έξυπηρετουμένων Ον. — 

13. 14 πρ. μ. δύο ΟΥ. β) τω διακ. μέρος εν ΥαΟηοϊιΐδ, ςμιΐ αάδοΐ’ϊρδΐί : *) ίη τηαν^ίηβ οοιϊϊοίβ Μ8. 

[ιιίηιιη Ο αη ν?] ηββοίο αη αΐία ιηαηη. — 17 δβφΐϊίιΐΓ ίη ηχοη&οβηδΐ δραίΐιιηι ναοχιαιη 

χίχιοάβοΐηχ νβΓδΧΐιιιη. — 18 Περί χειροτονιών καί έτέρων έκκλησιαστικών καταστάσεων, [καταστ. 

(V V]. Παύλου τού άγιου αποστόλου διατάξεις περί κανόνων εκκλησιαστικών. Κάγώ Παύλος ό τών 

Αποστόλων ελάχιστος τάδε διατάσσομαι ύμΐν τοΐς πρεσβυτέροις καί διακόνοις [έπισκόποις καί πρεσβυ- 

τέροις Υ.] περί κανόνων Ον. — 19. 20 δ. τών Κανόνων Ον. — 21 οΐ τε Ον. — 22 μαρτ. αύτοις, 

ά. Ον. — 24 ροδί δούλος Ον αάάχιηί: εί μέν πιστού δούλος ύπάρχη. — κύριος ρι·ο δεσπότης 

Ον. — 25 ρτο εί αΐίβΐ’ο Ον εάν. βίχίοηι εαυτόν άξιον. — 26. 27 εί δέ εθνικού η οίκ. ΟΥ. — 

27 Τϊί. ϋ 5. — 28 ό άνήρ ί\) ΟΥ. — 29 έαυτ. καί σωφρονεΐν. εί ΟΥ. 
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Έάν τις δαίμονα £χη, διδασκέσ^ω μέν την ευσέβειαν, μη προσδε- 

χέσ3ω δέ εις κοινωνίαν, πριν αν καθαρισθη. εί δέ θάνατος κατεπείγει, 

προσδεχέσθω. Εί τις πορνοβοσκός, η παυσάσθω μαστροπεύειν η άπο- 

βαλλέσθω. Ιίόρνηπροσιοϋσαή παυσάσθωη άποβαλλέσθω. Είδωλοποιός 

5 προσιών η παυσάσθω η άποβαλλέσθω. Των επι σκηνης έάν τις προσίη 

άνηρ η γυνή η -ηνίοχος η μονομάχος η σταδιοδρόμος X λουδεμπιστης 

η ολυμπικός η χοραύλης -η κιθαριστής η λυριστης η ορχησιν έπι- 

δεικνύμενος γ) κάπηλος η παυσάσθωσαν -η άποβαΧΚέσθωσαν. Στρατιώ¬ 

της προσιών διδασκέσθω μη άδικέϊν, μη συχοψαντεΐν, άρκεΐσθαι δέ τοΧς 

ίο διδομένοις όψωνίοις. πειθόμενος μεν προσδεχέσθυί, αντιλόγων δέ άπο- 

βαλλέσθω. ’ Αρρητοπο ιός, κίναιδος, βλάξ, μάγος, οχλαγωγός, έπαοιδός, 

λώταξ ήτοι ό καταδαπανών εν τοΧς αίσχροΧς τον βίον αύτοϋ, περιάμματα 

ποιων, περικαθαίρων, οίωνιστης, συμβολοδείκτης, παλμών έρμηνεύς, 

Μαηπ ρήιηα βχρίίο&ίίοηβδ νοοαΤιιΙοηιπι γ&ιίογιιπι ίη πΐ3Χ£ΪηΘ αδίβοίαβ βηηί: 

λουδεμπιστης ό των παιγνίων άρχουν · λοΰδα γάρ παρά 'Ρωμαίοις είσί τά 

παίγνια. είρηται δε και λουδεμπαίκτης. άρρητοποιός ό αισχρουργός, ό άλεκτα ποιων, 

κίναιδος ό πόρνος και ανδρόγυνο± και όρνεον -η λεγομένη ίυγξ η αί προαγοιγοί 

χρώνται προς φίλτρα, βλάξ παρ’ Άδηναίοις ό προβατόίδης. λώταξ θυμελικός 

τις. περικαθαίρων ό διά θυσιών δοκών λύειν νόσους η αμαρτίας. συμβ. ό διά 

συμβόλων άποδεικνύςτι πονηρόν, παλμών ερμηνεύς ό εν τω ίκπηδάν τι του σύρματος 

εκ πλεονασμού αίματος η ενδείας πνεύματος συμβησεσέάαί τι των αγαθών ημΐν η 
πονηρών μαντευόμενος. Ρ&^ίηα οοδίοίδ 74 Ιιαβο Ιι&ΤββηίπΓ: Σχο. τών δπισθε ξεγραμ¬ 

μένων δύο κεφαλαίων τών εκ τών άποστολικοιν διατάξεων, ων η άρχη' κείμενον. 

Τών ε’πί σκηνης. κείμενον. Και άρρητοποιός. Σχο. Αουδεμπιστης ερμηνεύεται ό δια- 

κορητης ηγουν ό παρθενοφθο'ρος. λούδος γάρ παρά τη 'Ρωμαίων διαλέκτω η φθορά. 

Άρρητοποιός δέ ό τά άπηγορευμένα χριστιανική πολιτεία διαπραττόμενος. ΤΙ δέ 

λώταξ φο)νη ποία τίς ε’στιν,· εκ του άποτελουμένου λεγομένη. έστι δέ τοιουτον τι 
τό λεγόμενον · επιδεικνύμενοί τινες τό παλαιόν την προς άλληλους αγάπην, 

βαυκάλια στρογγυλά πληρούντες οίνου εις ύψος άνέπεμπον. καί εϊπερ ηχη τις 

εγένετο εν τω άναφε'ρεσθαι τό βαυκάλιον, σημειον τούτο εποιούντο της αγά¬ 

πης τω ποιώ του ήχου τό ποσόν συμμετρούντες αυτής. Περιαμματοποιός δέ 

λε'γεται ό περιάπτων τισί δε'λτους γεγραμμένας μετ' ε’πωδοιν εις φυλακήν τού 

τίνος η καί άλλα τινά ουτοι λεγόμενα φυλακτά. Περικαθαίρων λέγεται ό υδασιν 

επιρραίνων εσκευασμένοις μετ επωδής , εις κάθαρσιν δήθεν τινα. Οίοινιστής ό ε’ν 

τη πτήσει τών όρνεων την τού συμφέροντος η τουναντίον εκβασιν λογιζόμενος. 

Μαστροπός ό ίδιωτικώς λεγόμενος μαυλιστής. Συμβολοδείκτης ό τάς συναντή¬ 

σεις τε καί ύπαντήσεις μήνυμά τι (δοπρίιιιη βδί μηνύματι) τιθέμενος τών έσομένων 

αύτώ. Παλμοιν ερμηνεύς νοείσθω σοι ό τοίς ερωτώσιν έπιλύων τάς διαφόρους 
1 εχει ΟΥ. — 2 καθαρισθείη ΟΥ. κατεπείγττ] ΟΥ. — 3 πορν. εΐη, η Ον. τοΰ μαστρ. Ον. — 

4 „προαιασα Μ8.“ Γαθπο. — νβιώα είδωλ. — 5 άποβ. ίη ιηαΓ§ίηο ιηαηα ρΓΪιηα, ρΓαοιηΐδδα νοοο 

κείμενον βί δί§ηο ιο βο Ιοοο ΐηδβΓία, ςμιο οχίιίθυί. — 5 προσείη Ον. — 6 λουδεμπέκτης 

„Μ8.“ ίβδίθ Γαβηοίο, ηηΐ λουδεμπαίκτης θΛχ οιίΓανΐί;.— 7 ή λυριστής^νΟν. — 9 μηδέ συκοφ. Ον. 

— 10 όψ. τοΐς διδομένοις αΰτω. πειθ. υυν πρ. Ον. — 11 όχλ. Γν Ον. ροδί έπ. Ον άστρολόγος, 

μάντις, θηρεπαοιδδς, λώταξ, δχλαγωγός, περικαθαιρων, οίωνιστής, συμβολοδιδάκτής, π. έ. 
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φυλαττόμενος εν συναντήσει λώβας όψεων ή ποδών ή ορνίθων ή γαλών 

ή επιφωνήσεων ή παρακροαμάτων συμβολικών χρόνω δοκιμαζέσ^ω- 

σαν. δυσέκνιπτος γάρ ή κακία, παυσάμενοι οΰν προσδεχέσέάωσαν, μή 

πετάμενοι δε άποβαλλέσ^ωσαν. ΪΙαλλακή τίνος άπιστου δούλη έχείνω 

μόνω σχολάζουσα προσδεχέσέάω * εί δε καί προς άλλους άσελγαί- 5 

νει, άποβαλλέσίάω. Πιστός εάν εχγ παλλακήν, εί μέν δούλη εστί, 

παυσάσ-θω καί νόμω γαμείτω, εί δε έλευ^έρα, έκγαμείτω αυτήν 

νόμω* εί δε μή, άποβαλλέσ^ω. Έλληνίκοις τις ε$εσιν έζακολου^ών ή 

ίουδαϊκοις μύ^οις ή μετάτι$έσ$ω ή άποβαλλέσ$ω. Θεατρομανία εί 

τις πρόσκειται ή κυνηγίοις ή ίπποδρομικοϊς άγώσιν, ή παυσάσ^ω ή ίο 

άποβαλλέσίάυ). 01 'Ο μέλλων χατηχεϊσίάαι τρία έτη κατηχείσαι»), εί δε 

σπουδαίος τις γ καί εύνοιαν εχγ , προσδεχέσ^ω, δτι ούχ δ χρόνος, 

άλλ' ό τρόπος κρίνεται. 'Ο διδάσκων εί καί λαϊκός εϊη, έμπειρος δέ 

του λόγου καί τον τρόπον σεμνός, διδασχέτω. εσονται γάρ πάντες 

διδακτοί 5εοϋ. Πάς πιστός ή πιστή εω$εν άναστάντες εξ ύπνου προ τοϋ 15 

τό εργόχειρον επιτελέσαι νιψάμενοι προσευχέσίάωσαν * εί δέ τις λόγος 

κατηχήσεως γίνεται, προτιμησάτωσάν τοϋ έργου τον λόγον τής εύσεβείας. 

Πιστός ή πιστή τοΐς οίκέταις εύμενώς προσεχέτωσαν, κα^ώς καί εν τοϊς 

προλαβοϋσι διεταζάμε^τα καί εν ταίς έπιστολαϊς έδιδάζαμεν. 

21. Πέτρου καί Παύλου των αγίων αποστόλων διατάζεις περί τοϋ 2ο 

«ρυλάττείν έκαστον τάζιν καί λειτουργίαν. 

Έγώ Πε'τρος καί Παύλος διατάσσομεν έργάζεσίάαι τούς λαούς 

πέντε ημέρας, Ρ σάββατον δε καί κυριακήν σχολαζέτωσαν τγ εκκλησία 

κινήσεις των μελών οίον οίμου ή οφθαλμού ή άλλου τίνος [λερούς ή μορίου τοϋ 

σώματος. παλμός ηάρ ή κίνησις. Τό όέ κίναιδος όνομα τον πόρνον παριστάτοι σοι 

(παρά ηάρ τό κινεϊν τα αιδοία λε'^εται) ή τόν έτέροις, ως τινες λε'γουσι, τήν των 

αυτών κίνησιν ύπεξάπτοντα. Βλάξ όέ ό τρυγηλός και όιακεχυμενος ε’στί. Άλό^οις όέ 

μιηνυμένους τους άλο^ευομένους ή καί ποτέ τούτο διαπραξαμένους καί αποσωμένους. 

Τόν δ’ έκτου σατανικού έρωτος ασπασμόν των άρρένων όιά τής των γλωσσών εμβολής 

μιασμόν χειλε'οιν ίσθι καλείσθαί τε καί είναι, ως ό μεήας Βασίλειός φησιν έν ο κανόνι, 

έκΐ βχίΓθίπα ίη ηι&,Γ^ίηβ αάδοήρΐιιιη Θβΐ: έκ τής εν Άηκύρα τού άηίου Βασιλείου. 

α) Περί τούτου ζήτει τής β συνόδου κανόνα ζ, τής ς κανόνα κε καί 5ε 

καί τού άηίου Βασιλείου κανόνα ε καί πδ. ■— |3) τό περί τού σαββάτου αναιρεί 

1 όψεως Ον. ή ποδών Γ\ν Ον. — 3 παυσ. δέ πρ. ΟΥ. — 4Παλλακής „Μ8.“— 5. 6 άσελγαίνη 

Ον. — 6 παλλ., εάν μέν δούλην, π. Ον. — 7 έλευθέραν, γαμείτω Ον. — 8 &ηΐθ Έλλ. Ον : έάν δέ 

καί πιστψ [πίστει ηΜ8.“ ίβδίβ ΓαΙ)ΐ’ΐοΐο] δούλψ συναφθή, ή παυσάσθω ή άποβαλλέσθω. — εθεαίν 

τις Ον.— 9 Θε. ΠΒ<γιΐ6 9,(1 ρ£. 12, 11 άποβ. Ον ροδί κρίνεται ρ§. 12, 13. — 12 τις εϊη Ον. 

— εχει Μ, εχει περί τό πράγμα Ον. — ότι ού χρόνος Ον. — 13 αλλά τρόπος Ον. — 14. 15 <Γο- 

Ιααηη. νΐ 45. — 15. 16 πρό του εργον έπ. Ον. οί. 3υ.»ίϊηϊαη. Νονβΐΐ. ρλγ ρ. 203 ηιβ(1. βά. Ηαίοαηά. — 

16. 17 έάν δ. τ. λο'γου κατήχησις γένηται, προτιμησάτω του Ον. — 18 ή ή Ον. — 19 έπιστ. 

διετάςαμεν Μ. — 20. 21 διατ. περί αργίας δούλων Ον. — 22 Έ. Παύλος καί Πέτρος διατασσό- 

μεθα ΟΥ. — δούλους ρτο λαούς ΟΥ. 
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διά τήν διδασκαλίαν τής εύσεβείας. τό μέν γάρ σάββατον εϊπομεν 

δημιουργίας τρόπον εχειν, την δέ Κυριακήν άναστάσεως. Την μεγά- 

λην έβδομάδα πάσαν και την μετ αυτήν άργείτωσαν οί δούλοι, δτι η 

μέν πάθους εστίν, η δε άναστάσεως, καί χρεία διδασκαλίας, τις ο 

παθών καί άναστάς η τίς ό συγχωρήσας καί άναστήσας. Την ανά¬ 

ληψήν άργείτωσαν διά τό πέρας της κατά χριστόν οικονομίας. Την 

πεντηκοστήν άργείτωσαν διά την παρουσίαν τού άγιου πνεύματος 

την δοθεΐσαν τοΐς πιστεύσασιν εις χριστόν. Την των γενεθλίων εορτήν 

άργείτωσαν διά τό εν αυτή άπροσδόκητον χάριν τοϊς άνθρώποις δεδό- 

σθαι, γεννηθήναι τον τού θεού λόγον εκ Μαρίας τής παρθένου επί 

σωτηρία τού κόσμου. Τήν των θεοφανιών έορτήν άργείτωσαν διά τό 

εν αυτή άνάδειζιν γεγενήσθαι τής τού χριστού θεότητος, μαρτυ- 

ρήσαντος αύτω τού πατρός εν τω βαπτίσματι καί τού παρακλήτου 

εν ειδει περιστεράς ύποδείζαντος τοΐς παρεστωσι τόν μαρτυρηθέντα. 

αΤάς· ημέρας των άποστόλων άργείτωσαν. διδάσκαλοι γάρ υμών 

εις χριστόν κατέστησαν καί πνεύματος ύμάς ήξίωσαν άγιου. Τήν 

ημέραν Στεφάνου τού πρωτομάρτυρος άργείτωσαν καί των λοιπών 

άγιων μαρτύρων, των προτιμησάντων χριστόν τής εαυτών ζωής. 

22. Ευχάς επιτελεΐτε δρθρου καί τρίτη ώρα καί έκτη καί έννάτη καί 

εσπέρας καί άλεκτοροφωνίας. δρθρου μέν, δτι εψώτισεν ημάς ό 

κύριος, παραγαγών τήν νύκτα καί έπαγαγών τήν ημέραν, τρίτη δέ, 

οτι εν αυτή άπόψασιν άπό ΐΐιλάτου ελαβεν ό κύριος, έκτη δέ, δτι 

εν αυτή εσταυρώθη ό χριστός, έννάτη, δτι πάντα κεκίνητο τού δε¬ 

σπότου σταυρουμένου, ψρίττοντα τήν τόλμαν τών δυσσεβών Τουδαίων 

[καί] μή ψέροντα τήν τού κυρίου ύβριν. έψ"1 εσπέρας δέ εύχαρι- 

στούντες δτι ήμΐν έδωκεν άνάπαυσιν καθημερινών κόπων τήν νύκτα, 

άλεκτρυόνων δέ κραυγή διά τό τήν ώραν εύαγγελίζεσθαι τήν 

ό κθ κανών τής εν Λαοδικεία, περί δέ της χυριακης ζήτει τών βασιλικών νο¬ 

μίμων βιβλίον ζ, τίτλον ιζ, κεγάλαιον ιθ και τον βασιλέως κυρίου Αέοντος 

νεαράν νδ, ίύεσπίζουσαν παρά πάντων άδιαστόλως τιμάσθαι τήν αγίαν κυριακήν 
ημέραν. — α) ζήτει τήν πη νεαράν τού βασιλέο)ς κυρίου Αέοντος τυπούσαν τιμάσθαι 

και τάς μνήμας τών θείων πατέρων καί διδασκάλων τής εκκλησίας Αθανασίου 

καί Βασιλείου του μεγάλου, Γρηγορίου τού θεολο'γου καί Γρηγορίου τού Νύσσης, 

Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Κυρίλλου καί Έπιυανίου. 

1 εϊπομεν Λυ Ον. — 2 λόγόν ρΓΟ τρόπον Ον. — δέ μεγ. Ον. — 5 συγχωρ. καί άναστάς Μ. — 

6 χρ. άναστάσεως Μ. — 8 δωρη&εϊσαν ρτο δοθεΐσαν Ον. — χρ. Ίησοΰν Ον. — 9. 10 χ. δεδ. άν&ρ. Ον. 

— 10 καί γενν. Ον. — λόγον Ίησοΰν τόν Χριστόν έκ ΟΥ. — 11 τών Επιφανίων Ον. — 16 κατεστά- 

θησαν Ον. — 19 οαρΐίΐ 22 ρΓαβηιϊΙίιιηί Ον πιβηοαιη Περί Ευχών. — 20 μέν εΰχαριστοΰντες δτι 

γε έφ. Ον. ήμΐν ρτο ήμας γ,Μ8“ Ραβηοΐΐ. — 22 άπόφασις Μ, άπόφασιν εν αυτή 6πό Πιλ. Ον. — 

23 ό Ον. — ένν. δέ, δτι έν αυτή τά πάντα Ον. — 25 [καί] Γνυ Μθν. — τήν ροεί κυρίου Ον. έφ’ 

Γν ΟΥ. — 26 δέδωκεν ΟΥ. — άν. τών μεθημερινών ΟΥ. Οοβοί ναιώαβ Ιβοίϊοηβε ρ. 281. 
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παρουσίαν τής -ημέρας εις εργασίαν των του φωτός έργων. Ει μή 

δυνατόν εν εκκλησία προϊέναι διά τούς απίστους, κατ’ οίκον συνάζεις, 

ώ επίσκοπε, ϊνα μή εισέρχεται ασεβής εις εκκλησίαν ευσεβών, ούχ 

6 τόπος γάρ τον άνθρωπον αγιάζει, άλλ’ 6 άνθρωπος τον τόπον, 

εάν δε ασεβείς κατέχωσι τον τόπον, φευκταϊός σοι έστω διά τό 

βεβηλώσδαι ύπ’ αυτών, ώς γάρ δσιοι ιερείς άγιάζουσιν, ούτο)ς οί 

εναγείς μιαίνουσιν. ει δέ μήτε εν οίκω άμα μήτε εν εκκλησία συνα- 

$ροισ3·ήναι δυνατόν, έκαστος [παρ'] έαυτώ ψαλλέτω, άναγινο)- 

σκέτω, προσευχέσΒω, ή και άμα δύο ή τρεις, όπου γάρ άν ώσι, 

φησίν ό κύριος, δύο ή τρεις συνηγμένοι έν τώ όνόματί μου, έκεϊ 

είμι έν μέσω αυτών. ΓΙιστός μετά κατηχουμένου μηδέ κατ’ οίκον 

προσευχέσΒω. τις γάρ κοινωνία φωτί προς σκότος; Πιστός ή πιστή 

δούλοις συναφ^έντες ή άφιστάσ$ο)σαν ή άποβαλλέσόάυισαν. 23. α Έπι- 
τελείσίάω τρίτα των κεκοιμημένων έν ψαλμοΐς καί προσευχαΐς διά 

τον διά τριών ημερών έγερΒέντα καί εννατα εις ύπόμνησιν τών πε- 

ριόντων καί τών κεκοιμημενο)ν καί τεσσαρακοστά κατά τον παλαιόν 

τύπον (Μωϋσην γάρ ούτως ό λαός έπεν-θησε) καί ένιαύσια ύπέρ 

μνείας αυτών διδόσ^ω έκ τών ύπαρχόντων αύτοϊς πένησιν εις άνά- 

μνησιν αυτών. Ύαύτα δέ περί ευσεβών λέγομεν. περί γάρ άσεβών 

εάν τά του κόσμου δώς πένησιν, ούδέν ονήσεις αυτούς, ω γάρ 

περιόντι εχθρόν ήν τό .θεΓον, δήλον ότι καί μεταστάντι. ου γάρ έ'στιν 

αδικία παρ’ αυτώ. δίκαιος γάρ ό κύριος καί δικαιοσύνας ήγάπησε 

ν καί ιδού άνθρωπος καί τό εργον αυτού. 24. Έν βε ταϊς μνήμαις* αυτών 

καλούμενοι μετά εύταζίας εστιάστε καί φόβου 3εού ώς δυνάμενοι καί 

πρεσβεύειν ύπέρ τών μεταστάντων. πρεσβύτεροι γάρ καί διάκονοι 

χριστού ύπάρχοντες νήφειν οφείλετε πάντοτε καί προς εαυτούς καίπρός 

ετέρους, ϊνα δύνησδε τούς άτακτους νουθ-ετεΓν. λέγει γάρ ή γραφή' οί 

δυνάσται θυμώδεις είσίνοΐνον μή πινέτωσαν, ϊνα μή πιόντες έπιλά- 

όάωνται τής σοφίας καί όρ$ά κρίνειν ου δύνωνται. ούκούν καί οί πρε- 

α) περί τών τρίτων, $ καί μ άλλην αιτίαν παρά τήν συνήθη καί καίάωμι- 

λημένην. 

2 προςιέναι ΟΥ. — οίκων „Μ8“ Ρβώηοϋ. — 3 ευσεβής βί άσεβών Ον. — 5 έάν — τόπον 

ΟΥ? — 6 άπ’ αυτών Ον. — οί δσιοι ΟΥ. — 8 [παρ’] ΜΟν. — 9 Μαΐίΐι. χνϋΐ 20. γάρ έάν ΜΟΥ, 

ν. Ηθππαηηιιιη αΛ νί£βπιιη 313. ώσιν Ον. — 10 τφ έμφ όνόματι, έχει Ον. — 11 μήτε Μ. — 

12 Οοι·. II νΐ 14. — 12 αηίβ τις Ον : ού γάρ δίκαιον τόν μεμυημένον μετά του άμυήτου συμμολύ- 

νεσθαι. Ευσεβής μετά αιρετικού μηδέ κατ’ οίκον προσευχέσθω. — 12. 13 Πιστός . . . άποβαλλ. 

Ον. οαρϊίί 23 ΐηδΟΓΐρίηιη Περί μνημοσυνών αριιά Ον. — 17 ϋβιιί. χχχΐν 8. — ένιαύσεια Μ. — 

18 αυτών, καί διδ. Ον. — 20 ώνήσεις Μ. όν. αυτόν. Ον. — 22 Ρεαίιη. χ (*Ρ) 7: νΐχ οοιηρ3,ΐΈΐη<ϊιΐ5 

Εδ&]. Ιχΐΐ 11. ΤθΓίιιΙΙϊ&η. άβ ΐάοΐοΐ. 20 δϊαιΐ δονϊρίηηι β8ί: ββββ Ιιοτηο βΐ$αοΙα βΐηβ, ς^ιιο Ιοοο ν. 

Ραιηβΐίυπι. Θεός ρΓΟ κύριος Ον. — 23 οαρΐΐϊ 24 ΐηδοηρίαιη Περί του μή μεθύσκεσθαι Ον. * μνείας 

Ον. — 27 Ρτον. κδ 72, 73 (ίό 4, 5). — 29 δύνανται Μ. ού μή δ. Ον. — ούκ ούν καί οί Επίσκοποι 

καί οί Πρ. ΟΥ. 
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σβύτεροι καί οί διάκονοι μετά τον «θεόν τον παντοκράτορα και τόν ηγα- 

πημένον αύτου υιόν δυνάσται ύπάρχουσι τής εκκλησίας, τούτο δέ «ραμεν 

ούχ ΐνα μή πίωσιν (άλλως γάρ ούκ έ'στιν ύβρίσαι τό υπό θεού γενόμε- 

νον εις ευφροσύνην), άλλ’ ίνα μη παροινώσιν. ού γάρ εΐπεν η γραφή 

μη πίνειν* οίνον, άλλα τι φησι; μή πίνειν* οίνον εις μέθην. καί πάλιν 

άκανθαι φύονται εν χειρί του μεθύσου. Τούτο οε ου περί των εν κλήρω 

μόνον φαμέν, άλλα καί περί παντός λαϊκού χριστιανούς έφ' ου έπικε- 

κληται τό όνομα κυρίου τού «θεού ήμών Ιησού χριστού, καί αύτοϊς γάρ 

εϊρηκε’ τίνι ούαί; τίνι θόρυβος; τίνι άηδίαι καί λέσχαι; τίνος πελιδνοί 

οί οφθαλμοί; τίνι συντρίμματα διά κενής; ού των χρονιζόντων εν 

ο'ίνω καί κατασκοπούν των πού πότοι γίνονται; 25. Τού£ διονκομένους διά 

πίστιν καί εις πάλιν εκ πόλεως φεύγοντας διά τό μεμνήσθαι των λόγων 

τού κυρίου προσλαμβάνεστε, έπιστάμενοι γάρ δτι τό μεν πνεύμα πρό¬ 

θυμον , η δε σάρζ ασθενής, άποδιδράσκουσι καί την αρπαγήν των 

ύπαρχόντο)ν προσίενται, ίνα άνεζάρνητον έφ'1 εαυτοις τό όνομα τού 

χριστού διατηρήσωσιν. επικουρείτε ουν αύτοϊς τα προς χρείαν, εντολήν 

κυριακήν πληρούντες. 

26. Περί εύταζίας. 

Τούτο δέ κοινή πάντες παραγγέλλομεν, έκαστον έμμένειν εν τή αύτω 

δοθείσγ τάζει καί μή ύπερβαίνειν τούς όρους, ού γάρ εϊσιν ήμέτεροι, 

άλλα του «θεού. ό άκούων γάρ υμών, ρησίν ό κύριος, εμού ακούει καί 

ό εμού άκούων ακούει τού άποστείλαντός με. καί ό ύμάς άθετών εμέ 

αθετεί, ό δέ εμέ άδετων ά^ετεί τόν άποστείλαντά με. εί γάρ τα άψυ¬ 

χα γενόμενα την εύταζίαν άποσώζει (οΓον νύζ, ημέρα, ήλιος, σελήνη, 

άστρα, στοιχεία, τροπαί, μήνες, εβδομάδες, ώραί) καί δουλεύει τγ δια- 

τυπωθείσΥ) χρεία κατά τό είρημένον όριον εθου, ό ού παρελεύσεταΐ’ 

καί πάλιν περί τής θαλάσσης· έθέμην δέ αύτή όρια, θείς κλείθρα καί 

πύλας, εΓπον δη αυτί}* μέχρι τούτου έλευσή καί ούχ ύπερβήσγ: πόσω 

μάλλον ύμεϊς οφείλετε μηδέν τολμάν παρακινεϊν των ύμϊν κατά γνώμην 

2 ροδί υιόν ΟΥ: καί τό πανάγιον αύτοΰ πνεύμα. — 3 πίνωσιν Ον. 8ΐι·αο. χχχΐν 27. καί ρΓΟ 

ούκ ΟΥ. υπό του θεού Ον. — 5 ** μή πιεΐν Ον. — Α§§αβ. ί 6. — 6 Ρι·ον. χχνΐ 9. — τού Γνν 

Ον. — 8 τού Κυρίου Ον. τού θεού γ^ι ΟV. — 9 Ρι·ον. χχϊϋ 29, 30. εΐρηται Ον. θόρυβοι Ον. πελιδνός 

ΡαθΓΐοϊο θβθβπ ΟΓοθϊάβΓΠΏ, ηοιι Ον. — 10 έγχρονιζόντων Ον. — 11 κατασκοπευόντων Ον. 

οαρΐίΐ 25 ϊη Ον ρΓ&βιηΐΙίιιηίιΐΓ νοιώα Περί των διωκόμενων διά πίστιν. — 12 μεμν. τόν λόγον ΟΥ. 

— 13 ΜαΗθ. χχνΐ 41. — τό Ον. — 15 προΐενται Ον. — 16 πρός τάς χρείας ΟΥ. — 17 ρτο κυρ. 

πλ. Ον : τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού έκπληρώτες (δΐο). — 18 ροδί εύτ. Ον αΜιιηί: διδασκαλία 

πάντων των άγιων Αποστόλων. — 19 παραγγελομεν Μ. — 19. 20 τάξει τή δο&είση αύτψ, αΟϊβοία 

ρΐ'αβροδΐίΐοηθ Ον. — 21 Παω χ 16. — ό υμών γάρ, φησιν ό Κ., άκούων Ον. — 25 ηάββ8ί ήμε'ραι 

ίη 448“ ΓαΟΐ’ΐοπίδ, <ριΐ ήμέραι αηίο ώραι αθΐβοΐί. — 26 Ρδαίιη. ργ 9 (ΐρ). — παρελεύσονται 

βιΐϊ οιΐΓ&νΐί ΡαΟηοΐνΐδ, <γιιί „Μ8“ παρελεύσεται ΙιαθβΓβ ίθδίΐδ βδί. — 27 θοθ χχχνΐΐΐ 10. — περι- 

θείς καί κλ. ΟΥ. — 28 είπα δέ αύτή ΟΥ. — 29 ύμ. ούδέν οφείλετε τ. ΟΥ. 

V 
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•θεού παρ' ημών όρισθέντων; άλλ' έπειδη πάρεργον οί πολλοί και τούτο 

ηγήσαντο είναι, συγχέειν δέ τάς τάζεις και την εφ' έκάστω χειροτονίαν 

παρακινειν τολμώσιν, ύφαρπάζοντες εαυτοϊς άζιώματα μη δεδομένα 

καί έπιτρέποντες εαυτοϊς τυραννικώς, ά μη έχουσιν έζουσίαν διδόναι, καί 

διά τούτο παροργίζουσι μέν τον .θεόν, ώσπερ οί υιοί Κορέ καί ό βασιλεύς 5 

Όζίας, παρ' άζίαν έπιθέμενοι άνευ θεού τη άρχιερωσύνη καί γενόμενοι 

οί μέν πυρίφλεκτοι, ό οέ κατά τού μετώπου λεπρός, παροζύνουσι δέ καί 

χριστόν Ίησούν τον διαταζάμενον, λυποϋσι δέ καί τό πνεύμα το άγιον, 

άκυρούντες αυτού την μαρτυρίαν: εικότως τον επηρτημένον κίνδυνον 

τοις τά τοιαύτα πράττουσι προειδόμενοι καί την εις τάς θυσίας καί ίο 

ευχαριστίας άμέλειαν ύφ' ών ούκ εχρην προσαγομένας άσεβώς, παί- 

γνιον ηγουμένων την αρχιερατικήν τιμήν, ητις μίμησιν εχει τού μεγά¬ 

λου άρχιερέως Ιησού χριστού τού βασιλέως ημών: ανάγκην εχομεν καί 

τούτο παραινέσαι. η δη γάρ τινεςέζετρ άπησαν όπίσω της εαυτών ματαιό- 

τητος. λέγομεν δη ώςΜωϋσης, ό τού θεού θεράπων, ωό θεός ένώπιος ένω- 15 

πιω ώμίλει, ώς εϊτις λαλήση προς εαυτού φίλον, ω ειπεν' οιδά σε παρά πάν- 

τας, ω κατά πρόσωπον ώμίλει καί ού δί1 άδηλων η ενυπνίων η αγγέλων η 

αινιγμάτων, ούτος, η νίκα την θείαν νομοθεσίαν διετάσσετο, διέίλε, τίνα μέν 

χρη υπό των άρχιερέων [ε7πτελεΖσ.θαί], τίνα οε υπό των ιερέων, τίνα δέ υπό 

των Λευιτών, έκάστω την οίκείαν [καί] προσηκουσαν τη λειτουργία θρη- 2ο 

σκείαν άπονείμας’ καί άπερ μέν τοϊς άρχιερεύσι προσετέτακτο έπιτελειν, 

τούτοις τούς ιερέας ού θεμιτόν ην προσιέναι, άπερ δέ τοις ίερεύσιν 

ώριστο, τούτοις οί Αευϊται ούπροσηεσαν, άλλ’ έκαστος άσπερ παρείληφεν 

υπηρεσίας περιγεγραμμένας εφύλαττεν. εί δέ τις πέρα της παραδόσεως 

προσιέναι έβούλετο, θάνατος ην το επιτίμιον. τούτο δέ μάλιστα διέδειζε* 25 

καί η κατά τόν Σαούλ πείρα, δς θύσαι νενομικώς δίχα τού προφήτου 

καί αρχιερέως Σαμουήλ έπεσπάσατο εις εαυτόν άμαρτίαν καί κατάραν 

άναπόβλητον καί ουδέ τό κεχρϊσθαι ύπ1 αυτού εις βασιλέα έδυσώπησε 

τόν προφήτην, έναργεστέρα δέ τη πράζει διέδειζεν ό .θεός τά κατά τόν 

’ Οζίαν ούκ έν μελετισμω ηγουν αναβολή τάς επί τη παρανομία εϊσπραζά- 30 

μένος δίκας. ό γάρ της άρχιερωσύνης καταμανείς καί της βασιλείας 

άλλότριος κατέστη καί της ζωής, τά δέ εφ'1 ν^μών ίσως ούκ αγνοείτε. 
3 έφαρπάζοντες ΟΥ. άξ. τά μή Ον. — 9 είκότος Μ. — 12 εΐ τις μίμ. Μ. — μίμ. περιέχει 

Ον. — 13 του ηϋ ΟΎ. εσχομεν Ον. — 14 νοχ όπίσω ιη. ρΓ. ΐη πιαΓ§ΐηβ Μ δοηρία. Τΐιη. I ν 15. 

— 15 λέγωμεν Ον. — 16 λαλήσει Μ. — πρός τόν έ. Ον. Εχοά. χχχϊϋ 11, 17. — 17 διά δήλων 

Μθν. Π’Τ)Κ? — 19. 20 φΐαβ χιηοϊδ ΐηοΐαβα Μ, 20 [καί] βίΐαιη Ον. — 21 άπονήμας Μ. — 

22 τοις Λυ Ον. — 23 προσίεσαν Μθν. — εκ. ώσπερ εϊληφεν Ον. — 24 περιγεγραμμένοις „4ίθ“ 

ΕςΛγϊοπ. — παραδώσεως Μ. — 25 *ΐη ιηαι·§ΐηθ Μ καί έδίδαξε. — 27 έσπάσατο Ον. — 28 τό ού 

κεχρ. Ον. — 29 ένεργεστέρα ίαβΓίΐί, δβ<1 α ιη. ρτ. βηρίΌ, νβΓδίιηι αΛ<ϋίαηι ΐη Μ, ίηβηίιΐΓ ένεργε- 

στέρα Ον. — 30 ούκ έμμελισμω Ον. άναβολήν Μ, φΐοά ΙιανιΛ δοΐο αη ίθΓΠ ροδδΗ. νβΛα ήγ. 

άν. Λυ ΟΥ. — 32 καί τ. ζ. <ν ΟΥ. — δέ καί έφ’ ΟΥ, 
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ιστέ πάντως επισκόπους παρ' ημών όνομασ.Μέντας καί πρεσβυτέρους καί 
διακόνους ευχή καί χειρών επιδέσει, τη διαγόρα των ονομάτων καί την 
διαφοράν των πραγμάτων δεικνύοντας, ου γάρ ό βουλόμενος παρ' 
ήμΐν έπλήρου την χεΐρα*, ώσπερ επί της κίβδηλου των δαμάλεων επί 

5 τού (Ιεροβοάμ παρακεκομμένης ίερωσύνης, άλλ1 ό καλούμενος ύπό του 
θεού. εί γάρ μη δεσμός τις ήν καί τάξεως διαφορά, ηρκει αν δι' ενός 
ονόματος τά όλα έπιτελέσαΐ' άλλα ύπό τού κυρίου διδαχ^θέντες ακολου¬ 

θίαν πραγμάτων τοϊς μέν έπισκόποις τά της άρχιερωσύνης ένείμαμεν, 
τοϊς δε πρεσβυτέροις τά της ίερωσύνης, τοϊς δε διακόνοις τά τής 

ίο προς άμφοτέρους διακονίας, ΐνα η καθαρώς τά τής θρησκείας έπι- 

τελούμενα. ούτε γάρ διάκονον προσφέρειν θυσίαν θεμιτόν ή βαπτίζειν ή 
ευλογίαν μικράν ή μεγάλην ποιεϊσθαι, ούτε πρεσβύτερον χειροτονίας έπι- 

τελεϊν. ου γάρ όσιον άνεστράφθαι την τάζιν. ού γάρ εστιν ό θεός ακατα¬ 

στασίας^ ϊνα οί ύποβεβηκότες τά των κρειττόνων άσπάζωνται τυραννικώς, 

15 μάλλον δε σφετερίζωνται, νομοθεσίαν καινήν άναπλάττοντες επί κακό) 

τω εαυτών, άγνοοϋντες οτι σκληρόν αύτοϊς προς κέντρα λακτίζειν. ού 
γάρ ημάς ή τούς επισκόπους πολεμούσιν οί τοιούτοι, άλλα τον των 
απάντων επίσκοπον καί τού πατρος αρχιερέα Iήσουν χριστόν τον κύριον 
ημών, ύπό Μοοσέως μέν γάρ τού θεοφιλεστάτου κατεστάθησαν αρχιερείς 

20 καί ιερείς καί Λευίται, ύπό δε τού σωτήρος ήρ.ών ήμεϊς οί δέκα τρεις 
άπόστολομ ύπό δε τών αποστόλων εγώ Κλήμης καί εγώ Ιάκωβος καί 
συν ήμΐν έτεροι, ϊνα μή πάντας καταλέγωμεν, κοινή δε ύπό πάντων 
ημών πρεσβύτεροι καί διάκονοι καί υποδιάκονοι καί άναγνώσται. πρώτος 
τοίνυν άρχιερευς ό μονογενής χριστός, ούχ εαυτό) την τιμήν άρπάσας, 

25 άλλα παρά τού πατρος κατασταθείς' ός γενόμ,ενος άνθρωπος δι’ ημάς 
καί τήν πνευματικήν θυσίαν προσφέρων αύτω τω θεό) καί πατρί προ 
τού πάθους ήμϊν διετάξατο μόνοις τούτο ποιεϊν, καίτοι τοιούτων 
συν ήμΐν καί έτερων οντο)ν εις αυτόν πεπιστευκότων · άλλ* ού πάν¬ 

τως πας ό πιστεύσας ήδη καί ίερεύς κατέστη ή άρχιερατικής άζίας 
30 £τυχε[ν]. μετά δε τήν άνάληψιν αυτού ημείς προσενεγκόντες κατά 

\ 
τήν διάταζιν αυτού θυσίαν καθαράν καί άναίμακτον προεχειρισάμεθα 
επισκόπους καί πρεσβυτέρους καί διακόνους επτά τον αριθμών, ούν είς 
ήν Στέφανος ο μακάριος μάρτυς, ούκ απολειπόμενος ήμό)ν κατά τήν 

1 ΐστε γάρ π. Ον. — 3 δεικνύοντες Ον. — 4. * χρείαν Μ. Κ6§. III χΐϊϊ 33. — 6 εί μέν 

μή Ον. — τάξεων Ον. — 7 έπιτελεΐσ&αι. άλλ’ Ον. — 7.8 άκολουθείαν Ον. — 8 ένήμαμεν Μ. — 

10 άμφοτέροις Ον. —ίν’ Ον. — 11 διακόνορ Ον. — 12 πρεσβυτέρα) οοηίχα „4/5“ δοιϋρδϊί Γα5ι·ϊ- 

οΐιΐ8. — 13 Οοτΐηίΐι. I χΐν 33. — 14 άσπάζ. ρυ Ον. — 15 μάλλον δέ Λν Ον. — σφετερίζονται Μ. 

— έπι τφ κ. Ον. — 16 τφ ΟΥ. — Αοί. χχνΐ 14. — 18 πάντων Ον. — Χριστόν ’Ιησουν Ον. — 

19 από Μωυσέως Ον. — άρχ. κατεστ. Ον. — 21 Έγώ Ίάκ. κ. έ. Κλ. Ον. — 24 τή φύσει ροδί 

τοίνυν Ρ.αΟΓ. οοπΙγ» ήιΐοηι αιΐΐοοίί. — 30 ετυχε ΜΟν. — 31 προσεχειρεσάμείία ΟΥ. 

ο 
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εις .θεόν εύνοιαν, ος τοσούτον τήν θεοσέβειαν τή πίστει άνεδείξατο 

καί τήν εις τον κύριον ημών Ίησούν χριστόν αγάπην, ώς ύπέρ αυτού 

δούναι καί την ψυχήν αυτου, προς τών κυριοκτόνων Ίουύαίοιν λίθους 

βληθείς* άλλ1 όμως οΓ τοιούτος καί τηλικούτος άνήρ , ό τω πνεύματι 

ξέων, ό τον χριστόν όρων εκ δεξιών τού θεού καί τάς ουρανίους πύλας 5 

άνεωγμένας, ούδαμού (ραίνεται τοϊς μή άνήκουσι τή διακονία χρησάμενος 

ή θυσίαν άνενεγκών ή χεϊρας έπίθείς τίνί, αλλά το τής διακονίας τάγμα 

ψυλάξας μέχρι τέλους, ούτως γάρ έπρεπε τω τού χριστού μάρτυρι την 

ευταξίαν άποσώζειν. εί οέ Φίλιππον τον διάκονον καί Άνανίαν 

τον πιστόν άδελψόν αίτιώνταί τινες, ότι ό μεν τον ευνούχον έβάπτίσεν, ίο 

ό οέ εμέ ΙΙαύλον : άγνοούσίν αυτοί, ο λέγομεν ημείς, είπομεν γάρ οτι 

ούχ έαυτω τις αρπάζει τό ιερατικόν άξίοιμα, άλλ’ ή παρά τού θεού 

λαμβάνει, ώς Μελχισεόεκ καί Ιακώβ, ή παρά τού άρχιερέως, ώς 

Ααρών παρά Μωσέως. ουκούν καί Φίλιππος καί Άνανίας ούχ εαυ¬ 

τούς προείλαντο, αλλά υπό τού χριστού προεχειρίσ^ησαν τού άρχιερέως ΐ5 

τού ασύγκριτου, διά τοι τούτο διδάσκω μεν καί πάρε γγυώμεθα πάσι 

τούς επισκόπους καί οιοασκάλους ημών, πείθεσθαί αυτούς καί ύποκύ- 

πτειν τοΐς λόγοις αυτών, αυτοί γάρ άγρυπνούσιν υπέρ τών ψυχών υμών 

ώς λόγον άποοώσοντες. ή γάρ τιμή ή προς αυτούς γινομένη πρός 

αυτόν τον χριστόν καί θεόν ημών άναβαίνει. εκείνου γάρ είσιν οί λόγοι* 2ο 

ό άκούων υμών εμού ακούει καί ό δεχόμενος υμάς εμέ οέχεται. ό οέ 

άντιπίπτων ταις ύμετέραις διδασκαλίαις, μάλλον δε τού χριστού, αυτόν 

τον Ιούδαν μιμείται καί συν αύτω τω πυρί τω αίωνίω καταό'ικασθήσεται. 

III. 
Τού αγίου ίερομάρτυρος Παμγοίλου εκ τής έν Αντιόχεια τών άπο- 

στόλοιν συνόοου, τούτ' εστιν εκ τών συνοοικών αυτών κανόνων, μέρος 25 

τών ύπ' αυτού εύρεθέντων εις την Ώριγένους βιβλιοθήκην. 

α Μετά τήν τού μεγάλου θεού καί σωτήρος ημών Ιησού χριστού άνά- 

στασίν τε καί άνάληψιν τούς εις αυτόν πιστεύοντας Γαλιλαίους έκάλουν 

οί τότε άνθρωποι* συνοόεύσαντες ούν οί απόστολοι έν Αντιόχεια τής 

1 πρός Θεόν Ον. — ένεδείςατο Ον. — 5 ουρανίας Ον. — 6 τ. διανοία χρ. Ον. — 

8 ούτω Ον. — 9 διάκ. ήρ,ών κ. Ον. — 13 του Ον. — 14 Μώυσεως Ον. — 15 προείλοντο, άλλ’ Ον. 

— 16 φΐαβ ΐπίβι- διά τοι βί ήηβιη ιηβάΐα, Ββηιΐδ αάδοΐ'ϊρία δΐιηί ΐη Μ, Γν Ον. — 17 Ηθ5γ. χϊϊϊ 17. — 

18 ψ. ημών Μ. — 19 άποδόσοντες Μ. — 21 Βιχο. χ 16. — 23 μιμήται Μ. — 23 <^ιιΐ ρηιηιΐδ Ιιαβο ϊηίβ^ηι 

β οοΛϊοβ ηιοηαοβηδϊ ρ. 59, 60 ρΓοίαΙΐί 3. Ο. ΒΐοΚοΠΐαδ ηιιαβιία,ιη ιηαΐβ 1β§ί1, ς[ΐια© ίαοϊίιΐδ οοχτβχΐ. 

ααΐβ ΒΐοΙτοΠΐαιη Γι·. ΤαΓΓίαηιΐδ (ρχ-ο οαηοη. αροδίοΐ. I 25 ρ. 123—128 βά. Οοΐοη. 1573) 

ΙϊΙχγο ιΐδΐΐδ, αΐ ΐρδβ (Ιϊοΐΐ, αηΐΐιιιιΐδδΐηιο. ΐη <μιο ΐΓαιΐδδθΓΐ5βηάο Γβΐϊααΐί σ ϊη Ιίηβ νοοαώιιΐοπιιη, 

ςμχοά ηο οιιϊ β,ηΐΐςααηι νίάβαίαΓ Γβηχίίΐο Ιβοίοτβδ αιΐ Οοββΐΐ ναι·. Ιβοί. ρ. 94. ογιϊο ο&ηοηιιχΓΧ ϊη 

Ταιτϊίΐαϊ οοιϋοΘ Μο ίαϊδδβ νΐάβαΐαπ α—γ, ς—ί)·, δ. ε. ϊηίβ^Γοδ βάϊοΐϊΐ Τ οχιηοηβιη δ βί ε, ίηίβ 

§Γαιη ρταβίβΐ'βα πχβποαιη. — 25 αηίβ μέρος άϊδίΐη^ιιβηάΐ δϊ§ιιιχιη ηιχίΐαηχ ροδπΐί Τ. 26 — ύπ’ 

αύτοΰ ηυ Τ. 
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Συρίας έχρημάτισαν τούς Γαλιλαίους χριστιανούς εν πρώτοις όνομά- 

ζεσθαι καί έθνος άγιον, βασίλειον ίεράτευμα κατά την χάριν τού 

άγιου βαπτίσματος έπωνυμ,ίαν. 

Του μη περιτέμνεσθαι τούς βαπτιζομένους κατά την των Ιουδαίων β 

5 νομοθεσίαν, ώς τού θείου βαπτίσματος όντος περιτομής αχειροποίητου 

εν τή άπεκούσει τού παλαιού ανθρώπου, άποβαλόντας την παλαιότητα 

τής αμαρτίας. 

Του είσδέχεσθαι από παντός έθνους καί γένους τούς σωζομένους εν γ 

τή όρθοδόζω πίστει καί τού κηρυχθήναι εις πάντα τα έθνη τον λόγον 

ίο τής αλήθειας. 

Του ρ.ηκέτι πλανάσθαι τούς σωζομένους εις τά είδωλα, άλλ' άντεικονίζειν δ 

την θεανδρικήν άχραντον χειροποίητον στήλην τού αληθινού θεού καί 

σωτήρος ημών Ιησού χριστού καί των αυτού θεραπόντων άντικρύ των 

ειδώλων καί 'Ιουδαίοίν καί μηκέτι πλανάσθαι εις είδωλα μηδέ όμοιού- 

ΐ5 σθαι ’ Iουδαίοις. 

Τού μή έζομοιούσθαι χριστιανούς ’Ιουδαίοις ενεκεν αποχής βρωμάτων, ε 

άλλα καί ύείων άπογεύεσθαι, τού κυρίου θεσπίσαντος δτι τά είσπορευό- 

μενα εις το στόμα ού κοινοί τον άνθρωπον, άλλα τά έκπορευόμενα εκ τού 

στόματος, ώς εκ τής καρδίας εξερχόμενα * και ί'να μή κατά γράμμα 

20 ακόλουθη, αλλά πνευματικώς καί άναγωγικώς πολιτεύεται, ή γάρ 

κτηνώδης συναγοιγή των Ιουδαίων τον μεν ύν βδελύσσεται , τή δε 

πονηριά συνέχεται κατά τον προφητικόν λόγον δτι έχορτάσθησαν ύείων 

καί άφήκαν τά κατάλοιπα τοίς νηπίοις αυτών, ομοίως καί των όστρακο- 

δέρμων καί άλεπιδώτοιν ιχθύων άκώλυτον τοίς χριστιανοίς άπογεύσα- 

25 σθαι. νοείται γάρ καί ούτως πνευματικώς τήν άσύνετον αυτών καρδίαν 

οστράκου δίκην άποβαλλομένην τά τής αλήθειας κηρύγματα αίνιττόμενός. 

Του μή φιλαργυρεϊν χριστιανούς, τού κυρίου λέζαντος* μή θησαυρίζετε ς 

ύμίν θησαυρούς επί τής γής, δπου σής καί βρώσις αφανίζει, καί 

μάλιστα έζ αδίκων πόρων, γέγραπται γάρ’ ούδείς δύναται δυσί κυρίοις 

30 δουλεύειν καί ού δύνασθε θεω δουλεύειν καί μαμωνά. 

Του μή έμπαθώς εχειν χριστιανόν εν εκ εν γαστριμαργίας καί τού ζ 

άπέχεσθαι ασελγών θεάτρων καί μήτε ομνύειν προπετώς, του κυρίου 
1 Αοί. χΐ 26. — 2 Ρβΐΐ. I η 9. Εχοά. χϊχ 6. — 6 άποβαλόντες Μ. — 11 τοΰ μή πλ. βί 

άλλά Τ. — 11·}-13 6γ6§οι’ΪΠ3 βρΐδοοχιιΐδ ΡϊδϊιιιιηΙϊηαδ αηηο 787 ϊη οοηοΐΐϊο ηϊοαβηο .α1ίοι·ο 

οίΐηοηίδ ςμιαι-Ιΐ ραΐ’ίβιη ρΓΪοΓβιη Ιαυάανϊί, ρΓαοηιΐδδϊδ τβιώΐδ: έν τή κατά Αντιόχειαν συνόδω 

των αγίων αποστόλων εΐρηται. ββά ηβο εις τά είδωλα ηβο χειροποίητον Ιιαώβί βί ϊη νοοβ χριστού 

δαϋδΐδίϊί. — 15 τοίς ΐουδ. Τ. — 16 'Γό μή Μ. — 17 Μαίίΐι. χν 11. — 21 μέν Γν Τ. — 

22 Ρβ&ΐιη. ις (?’) 14 ιιΜ Αγ3.1>3 ΜαΓοηίία βί ΑβίΜορδ υιών = 0*33. — 23 άφήκενΤ.— 23. 24 καί 

όστρακόδερμον καί άλεπίδωτον Ιχθήν άκ. τ. χρ. είναι είσ τό άπογέυεσ&αι Τ. — 25 ουτω Τ. — 

26 άποβαλλομένους Μ, άποβάλλεσθαι Τ, άποβαλλομένων α ΒΐοΚοΠίο ιπαΐβ ϊη Μ ΙβοΙαιη ίβπ’ΐ ροδδβΐ. 

— αίνιττ. Τ. — 27 ΜαίΙΐι. νϊ 19. — 29 ΜαίΙΙι. νί 24. — 30 δύνασθαι Μ. — 32 ΜαΙΙΙι. ν 34—37. 

2 * 
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λέζαντος μη ομόσαι ολυις μήτε εν τώ οΰρανώ, ότι θρόνος έστί 

τού θεού, μήτε έν τη γγ, οτι ύποπόδιόν έστι των ποδών αύτου, 

μήτε εις Ιεροσόλυμα, οτι πόλις έστί τού μεγάλου βασιλέως, μήτε έν 
. ~   _ " _ .» Ν' _ _' Λ .ν.. .. ΖΊ ........... 

^ Του άπέχεσθαι πάντα χριστιανόν ευτραπελίας, αισχρολογίας καί 

βλασφημίας καί όσα έθνικά εθη. καί μη συνομοιοϋσθαι αύτοις προς 

τό μη άπατηθήναι τούς άπλουστέρους. 

$ Του μή φαγειν χριστιανόν αιμα, άλλ’ άπέχεσθαι αϊματος καί πνικτοϋ ίο 

καί πορνείας. 

IV. 
Κανόνες· τών άγίο)ν αποστόλων. 

15 

έπί τη θυσία προσενέγκγ ετερά τινα έπί τό θυσιαστήριον, ν5 μελί γάλα 

1 όμιϋσαι Μ. — 4 όμώσ. εί μέλαινα Μ. — 8 έθνηκά Μ. — 10 πνηκτοΰ Μ. Αεί. χν 19. — ροδί 

πορνείας θΐδίΐηοίΐοηο ηχιΐΐα, ηε χηΐηΐηια φχΜειη, ροβΐία ΐη εοθΐεε Ιιαεε δεηηηηίηΓ: θεσπίσαντες. 

καί κανόνας διά κλήμεντος διαφόρων κεφαλαίων τον αριθμόν πε. εχεΐρΐιχηίηι· Ιιαεε δγηοθοι-ηιη ΐΐ’ε- 

θεεΐηι 5χ·ενΐ εηαχταίΐοηε. — 12 Αά εαηοηεδ αροδίοΐΐεοδ εθεηθοδ ΐΐδίχιη βηηχ 1ϊ5γο χηοηαεεηδΐ 

ρ. 153—161 (Μ): ραΐ’ΐδΐηο ιό§ϊο §ι·αεεο 1324, αηηο ΜΟν ρ. Οΐιΐ'. η. βεί’ΐρίο, ρ. 51 Ο 1)ΐδ δεςμχ. (γ) : 

ηχεεηηαηηχαηο ΐη ιΐδίχιη Ο. Α. 8ραχΐ£οηΙ>ει·§ΐΐ εοΐΐαίο, ν. εοΓριίδ ΐηΐ’ΐδ εΐνΐΐΐδ εΛ. α 8ραη§εη- 

ΐχβΐ’^ϊο αηηο ΜϋΟΟΙΙΙΟ ίοιηο αΐίετο, ρ. 808—814 (ΐη): εάΐίΐοηβ Ζοηαταε ραΓΐδΐηα αηηΐ 

ΜΒΟΧνίΙΙ ρα£. 1—45 (Ρ) : εάΐίίοηε ραίηχπι αροδίοΐΐοοηχπι εοίβΐοηο - εΐεηεΐαηα αηηΐ 

ΜΌΟΟΧΧΐν (ίοιηο ρηοη, ρ§. 442—454) <ρχαηι ΐηάΐεο ΙΐίβΓα Ο, (χηιχιη Ηίετα ε δΐ§ηΐήεεηι 

Ιεείΐοηβδ ΐη εΐηδΛεηχ χηαχ·£ΐηε ηοίαίαδ, Ιοεο ηηοίε δηηιρίαε δΐηί ηοη ΐηάΐεαίο: εάΐίΐοηε 

ηονβΐΐαπιχη ,μΐδίΐηΐαηεαΓηπχ Ιιαίοαηθηαηα αηηΐ ΜϋΧΧΧΙ ρ§. 231 — 224 ΐ. β. 234 (Η). δβΛ 

εανεαηί <χηί ορετα πιεα ηδηιϋ δηηί, ηε ςμχΐιΐ ε δΐΐεηίΐο χηεο εοηεΐηάαηί ΐη ίεδίΐθηδ εχη, 

ηηοτηιη ηι ειιηι Η εοηδεηίίΓε εεηδεηάηδ εδδεί, δΐ ιχηΐδ εηπι αεεηταίε εοΐΐαΐηιη εδδε 

ροδδεί δΐΜ ροΓδηαθεΓε. αε χηε ΐρδηηι εχειίδαίηιη νεΐΐηι, δΐ ΐη εοηΓει·εη<Ιο τε^ΐο §ι·αεεο 

λγο1 εΓΓανετο νεί χηΐηηδ χηε ιχηαιη ειχρΐαιη αεεπΓαίαχη ρι·αεδίΐίει·ο. ηαχη εί ΐη αι·ίε, ςριχιιη 

Ιιηηε εχοηίετεχη, χ-ηιΙΐοΓ εταχη ηεφίε χηΐΐιΐ ίι-αηδδεΓΪΙχεηίΐ ίεχηρηβ βαίΐδ δίχρρείεΐχαί, «ριχΐ 

βγΐ'ΐαεΐδ εί αταΜεΐδ εοΐΐΐ^εηθΐδ ΐηίεηίηδ εδδειη εί ΜΜΐοίΐιεεαε ραιϋδΐεηδΐδ §ηζΐδ ηικίε- 

ιμιαςηε άΐδίτΐη^εΓει-. εείεηχηι Ιεείΐοηεδ χηαι·£ΐηϊδ εοίεΐεηαηΐ (ε) εχ ΗΡ χχΙεΓχχιηςιηε θεδηιηρίαε 

δηηί, ΐία ηί εοτηχη ηειχδ ίει·ε ηηΐΐηδ βΐί. ηεςηε εαδ Πϊχγο ηχεο αά]ηηχΐδδεηι, ηΐδΐ (1β 

ιχηαΛαχη ιηεα ηε§1ε§εηίΐα (είδΐ ΐΐΐα ηηΐΐα ίαίηΓα ίηΐδβεί) εΙαιηοΓεδ εΐετί ηοΐιιΐδδειη. δείιοΐΐα 

£ΐ-αεεα ε ΙΐβΐΌ ιηοηαεεηδΐ ρείΐία δηηί. Κ. τ. άγ. καί πάνσεπτων αποστόλων II εί αάΛΐίο 

ηχιηχεΓΟ πε Ρ. Κανόνες οί λεγόμενοι τών άγιων αποστόλων διά Κλήμεντος πε γ. 

Κανόννες εκκλησιαστικοί τών αυτών άγιων άποστόλων Ο. — 13 χειροτ. ροδί έπισκ. Ο. — 

14 χειροτ. Γ\υ Ο. — 16 '^κατά Μ. — την υπό κυρίου Ο, βεΛ ο ηί ηοδ. — 17 τό τοΰ θεοΰ 

θυσ. Ο, δ8<1 ε ηί ηοδ. — 18 σικ. ή τινα έπιτηδ. ε, ΙΙαΙοαηίΐεΓ ΐη ηοίϊβ ν&οοηηΐΐί ορβνΐα: (Η*) 

,,σίκερα άββ/ΐ ή τινα“. ροδί σίκερα εοιηηχα ροδηΐί Ο. — όρνια ρεο όρνεις ΐ'? — ώς αηίε παρά 

αάΟηηί Ηε. 
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διάταξιν: καθαιρείσθω, πλήν νέων χίδρωνα ή σταφυλής τώ ζαίρω τώ 

οέονπ. μή εξόν δέ έστω προσάγεσθαί τι ετερον προς τό θυσιαστήριον 

ή ίλαιον εις τήν λυχνίαν και θυμίαμα τώ και ρω τής άγιας προσφοράςβ 

'Η άλλη πάσα οπώρα εις οικον άποστελλέσθω απαρχή τω έπισκόπω δ 

5 καί τοις πρεσβυτέροις, άλλα μή προς τό θυσιαστήριον, δήλον δε, ώς ό 

επίσκοπος καί οι πρεσβύτεροι έπιμερίζουσι τοις αίακόνοις καί τοις λοιποις 

κληρικοϊς.Ί 

Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος τήν έαυτοϋ γυναίκα μή έκβαλ- ε 

λέτω προφάσει εύλαβείας* εάν δέ έκβάλλιρ, άφοριζέσθω’ επιμένουν δε 

ίο καθαιρείσθο). 

Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος κοσμικάς φροντίδας μή άναλαμ- ς· 

βανέτω · εί δέ μή, καθαιρείσθω. 

Εΐ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος τήν αγίαν του πάσχα ήμέραν ζ 

προ τής εαρινής ίσηρ.ερίας μετά Ιουδαίων επιτελέσγ), καθαιρείσθω 

15 Εί τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή έκ του καταλόγου τού η 

ιερατικού προσφοράς γενομένης μή μεταλάβοι, τήν αιτίαν είπάτω' καί 

έάν υ) εύλογος, συγγνώμές τυγχανέτο). εί δέ μή λίγη: άφοριζέσθω, ώς 

αίτιος βλάβης γενόμενος τω λαώ και ύπόνοιαν εμποιήσας κατά τού 

προσενέγκαντος ώς μή ύγιώς προσενεγκαντος. 

2ο Πάντας τούς είσιόντας πιστούς καί των γραφών ακούοντας, μή παρα- $ 

α) Ιη δΐιηιιηο ηιαι-^ΐηΘ ροδί αΐία ηιιαβάίΐηι ηιιηο ιώπϊΠε: Χίδρα λέγονται 

άπαντες οί νεαροί καρποί των οσπρίων καί των σιτινίοιν καρπών οίον χριέάαί τε καί 

ζειαί. διάφορος δέ ή ζειά. ζειά ηάρ καί τό ηυμνύχρι3ον ονομάζεται καί η σίχαΧις 

ου ποΧΚοις εκφωνούμενη [έκ<ρον° οοιί.] υπό τους σιτονίους και ή όλυρα, ήν καί 

βρώμόν φασι, καί ή δρνζα καί ό εΚυμος [έλιμος οοίίοχ] ό πιστός, ταύτας δέ φασι 

τάς άπαρχάς των καρπών προσφέρονσιν εν τώ ναω τον εύΧοηη^ήναι υπό των 

ιερέων εν τή 3εία ιερουργία εν χαίρω ίδίω τής συΧΚοηής αυτών. 

β) σημείοισαι καί τον κη κανόνα τής εν τω τρούλλω, τον λβ καί τον νζ. 

η) όρα καί τον ιη της 'εν Νικαία. 

δ) άναηίνωσκε καί τον \η τής εν Ααοδικεία. 

1 διάταξιν κυρίου ποιών, καί). Ηο. αηίβ πλήν ριιηοίηπι ροβιιΐί II, τφ καιρφ τφ δέοντι αιιίβ 

πλήν Ο, 8β<1 ο ιιί ηοδ. — χύδρων Η, χίδρων ιη, πυρών Η*, χίδ. ή στάχυας σίτου ή σταφ. Ο, 

(γιιϊ στάχυος Βΐιαδΐί. ή στάχ. σίτ. (V ο. — 2 δέ βί ετερον (V Ο, 86<Ι ο ιιί ηοβ. ετερον τι Ρ. — 

εις ρι·ο προς ΙΙΡ. — 3 καί ρτο ή Ο, 86(1 ο ιιί ηοβ. — τήν (V Η, 8β<1 Ιιαθβί 8ραη§6ηΙ>6ΐ·§ίιΐ3. 

τ. αγίαν λυχν. Ο, εβά ο ιιί ηοβ. τφ βί αγίας (V Η. τής θείας αναφοράς Ο, δβθ οιη ιιί ηοδ. — 

4 ή δέ άλλη Ο, 8β(1 δέ ηοη ρταβθβί ο. — 6 έπιμ. καί τοις Ο, καί ηοη ίΐ^ηοδΟΪΙιΐΓ α ο. — 

9 εκβάλλει II, έκβαλή Ο. — 11. 12 άναλαμβανέσθω Ογ, 86(1 ο ιιί ηοβ. — 12 [λήγε Ο, 86(1 

μή ο. — 14 έπιτελέσει ΙΙΡο. — 15 ή ρΓΪιη. (V Ρ. — 17 έάν εύλογος ή ΗΟι·, άν ή εϋλ. Ρ. — 

λέγει Ηι·, λέγοι Ρ, 8β(Ι λέγη ηι. — 18 γινόμενος ΗΡ, γενηθείς Ο, γενόμενος ο. — εμποιήσας 

βίΐίΐιη ιη, ποιήσας Η. — 19 ώς μ. ΰ. πρ. (V ΗΡογ. — ύγ. άνενεγκόντος Ο. — 20 ροβί πιστούς Ο 

ίκίθΐί εις τήν αγίαν Θεού εκκλησίαν. 86(1 ο κΗ(β 86χ νοοβα άβ/ιιηί ίη αΙϋ8“, ιιί πιστ. Λ(1ηιιιηβ- 

ΓΛνίδδβ.,νϊιΙβαίαι·. τών ιερών γρ. Ο, 8βΛ ιερών (V ο. 



μένοντας δε τή προσευχή καί τή άγια μεταλήψει, ώς αταξίας έμποιούν- 

τας τή εκκλησία άψορίζεσ^αι χρη· α 

ι Ει τις άκοινοίνήτω καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος άψοριζέσ^ω. $ 

ία Εί τις καέάηρημένω κληρικός ών ώς κληρικω συνεύξηται *: κα$αιρεί- 

σ3ω καί αυτός. 5 

ιβ Εί τις κληρικός ή λαϊκός άφωρισμένος ήτοι άδεκτος απελλών εν έτέρα 

πόλει δεχ$ή άνευ γραμμάτων συστατικ,ών, άγοριζέσ^ω καί ο δεξάμενος 

καί ο δεχθείς. 1 

ιγ Εί όε άψωρισμένος εΐη , ε/τίΓείνέσ-θω αύτω ό άγορισμός οις ψευ<τα- 

μένω καί άπατήσαντι την εκκλησίαν του .θεού. ίο 

ίδ Επίσκοπον μή έξεϊναι καταλείψαντα την εαυτού παροικίαν έτέρα επιπη- 

οαν,κάν υπό πλειόνων αναγκάζεται, εί μή τις εύλογος αιτία ή τούτο βια- 

ζομένη αυτόν ποιεϊν , ώς πλέον τι κέρδος δυναμένου αυτού τοϊς έκεϊσε 

λόγω εύσεβείας συμβάλλεσ^αΐ’ καί τούτο δε ούκ άιρ' εαυτού, άλλα 

κρίσει πολλών επισκόπων καί παρακλήσει μεγίστη γίνεσθαι. ΐ3 

ίε Εί τις πρεσβύτερος ή διάκονος ή δλως τού καταλόγου των κληρικών, 

άπολείψας τήν εαυτού παροικίαν, παρά γνώμην τού ίδιου επισκόπου 

εις έτέραν άπέλ^οι καί παντελώς μεταστάς διατρίβοι εν άλλη παροι¬ 

κία: τούτον κελεύομεν μηκέτι λειτουργεϊν, εί μάλιστα προσκαλούμενου 

αυτόν τού επισκόπου αυτού έπανελθεΐν ούχ ύπήκουσεν, έπιμένων τή 20 

αταξία, ώς λαϊκός μέντοι έκεϊσε κοινο)νείτω. 

α) δρα καί τον β τής εν Αντιόχεια. 

β) ορα τον β τής εν ’Αντιόχεια. 

7) ββηιηίιΐΓ ίη οθ(ϋθ6: Σχο'λιον. Γράμματά είσι συστατικά, ά καί άττολυτικά 

λέηεται, τα συνιστώντα τήν ίερωσύνην τώ προκομίζοντι· ή συστατική επιστολή ε'στιν 

ή χινη$εισών τινων χατηηορίων καί εις συκοφαντίαν άττελεΕ^χ-^εισών το άνεπί- 

ληπτον τώ έπιγερομένω προσμαρτυρούσα · ειρηνική δε εστιν ή άνευ σκανδάλου τίνος 

τού επικομιζομενου εηγ^ειριζομένη υπό τού προίγ^οντος προς τινάς άπογέρεσώαι. 

1 ώς αν άταςίαν Ο, ώς άταςίαν ϊΙΡ. ίη ιη βταί άταςίας ((ΐαοιΐ ρΓαβθβί θΐΐαιη ο), δβ(1 ηι. γοο. 

°αν θΐηβηάανΐί. — 2 τής εκκλησίας οηι, δβΛ ϊη ιη Λαίΐνιΐδ δαρβηηάαοίιΐδ βδί. — 3 προσεύςηται πι, 

ββΛ α οοΓΓβοΙοΓβ ΐάβιη συνεύςηται. — καί αυτός ρτο ουτος Ο, καί ουτος ο? — 4 κληρικό» 

ρτο κληρικός ΙΙ*ο. — ών Γν II. — ώς Γυ Ρο. — *1ϋβηιβ η ΐη Μ ηι. ρτ. ε δαρβΓδοηρίηιη 

6δί, ιη °η. — 7 άφωριζέσθωσαν οΐ δεςάμενοι Ο: εβά ο—Μ, ηΐδΐ φΐοά άφωριζ. βοπΙπίιΐΓ. — 

9 ή ρτο εΐη Ο, εΐη ο. — άποτεινέσθω Ρ. -— άφωρισμός Ρ. ςμιιιβ ΐηίβΓ Εί βί άφορισμός ιηβιΐΐα, 

οαηοηΐ ιβ αάηβχηΐί Η. ςμηαβ ΐη Ιιοβ βδ,ηοηβ ιγ ροδί άφορισμός δβςμιηηίαΓ Γυ Η. άΐδβΓβραί αΐ» II 

Ιιοο Ιοβο ηι, ηαο ροεί δεχθείς ,,ηοιιιιβ οαηοη“ Ιιΐβ 1β§;ί άΐβΐίιιι·: εί δέ άψωρισμένος εΐη, έπιτινέσθω 

αυτό» ό άφωρισμός, ώς ψευσαμένφ καί άπαιτήσαντι τήν εκκλησίαν τοΰ θεοΰ. — 10 τήν Γν ΟΡγ. 

— τοΰ Ο. — 11 ρι*ο έαυτοΰ Ιί αΰτοΰ , Ρ αύτοΰ. έαυτοΰ ηι. — ήτοι βί νοβαβαίιηη αΐίβηιιη 

ΐ)ΐ·βνΐδδίηηιηι αάδβΐ’ϊρίηιη ΐη ιηε;. Μ, ςμιοά βς[ηΐ(ΐβηι 1β§βΓβ ηοη ροίβΓαιη. — 12 ή ή τ. Ο. — 

13 ποιήσαι Ο. — ώς εις πλέον Ρ. — πλεΐόν Ο. — τι /ν ο, ββίβΓα —Μ. — 15 γίν° γχ» ΗΡΟ. — 

17 παρά γν. τ. ίδ. έπισκ. ροδί παροικία ΗΡΟγ. — 18 άπέλθη ΗΟ, άπέλθοι βίΐίΐιη ιη. — διαστάς ο. 

— διατριβή Ο, διατρίβει Η, διατρίβοι δρ3.η§βηΐ)βΐ'§. — 19 μάλιστα εί Η. — 20 τοΰ βί αΰτοΰ Ο, 

επανελθεΐν ροδί αυτόν Ο, δβά ο ιιΐ ηοε. — ούκ II. — Έπιμ. οιιηι κοιν. ν. 21 οοη|ιιηχΐΙ II. 
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Ει δέ ο επίσκοπος, παρ'1 ώ τυηχάνουσι, τταρ’ ούδέν λογισάμενος τήν ις 

κατ’ αυτών όρισ^έϊσοιν αργίαν δέζεται αυτούς ώς κληρικούς: άφο- 

ριζέσ^ω ώς διδάσκαλος άταζίας. 

Ο δυσί ηάρ,οις συμπλακεις μετά το βάπτισμα ή παλλακην κτησάμενος ιζ 

5 ού δύναται είναι επίσκοπος η πρεσβύτερος η διάκονος η όλως τού κατα¬ 

λόγου τού ιερατικού. α 

'Ο χήραν λαβών ή έκβεβλημένην ή έταίραν ή οίκέτιν ή των επί ιη 

σκηνής ού δύναται είναι επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή δλως 

τού καταλόγου τού ιερατικού. 

• ο 'Ο δύο άδελψάς άγαηόμενος ή άδελφιδήν ού δύναται είναι κληρικός, ιϊί 

Κληρικός έγγύα* διδούς κα$αιρείσ3ω. Ρ κ 

α) ζήτει τής εν Νεοκαισαρεία συνόδου κανόνα ζ, τής εν Λαοδικεία κανόνα 

α, τής έκτης κανόνα γ, τού μεγάλου Βασιλείου κανόνα δ, ιβ, ιη καί νγ. 

β) ββηυΐίιΐΓ ιη Μ: Σχόλιον. Διττόν τό της Ιηηύης πράγμα. λέγεται γάρ εηηύη 

το αϊτό τίνος τινα οίκειοχσασθαι καί άναλαβεΐν τού μή άποδράναι χάριν, ϊνα 

πάλιν δοθή τώ παραθεμένο) υπό τού αναλαμβανόμενου· ο ηίνεται επάν ύποπτον 

ή τό εκδιδόμενον πρόσωπον καθ’ ού ή Ιηηύη λέγεται, καί άλλοχς πάλιν εηηύη 

τό προς συνθήκην τινά καί ομολογίαν κατακλείειν, ώς ει τόδε άπαντήσοι, τόδε 

πάσχειν ώς εϊπερ εϊ τις· διατείνοιτο εί ύσει εις τήν αύριον, τούδέ τίνος 

άξιούσθαι. τήν μεν ούν προχτην εηηύην ού μόνον ούκ απόβλητον, αλλά καί 

επαινετήν ϊσμεν καί τοις παλαιοτάτοις τών πατέροχν εύλοηον. τί ηάρ σπουδαιό- 

τερον τού τήν ψυχήν υπέρ τών ομογενών καί φυλετών θεΓναι* τήν δε δευτέραν 

τών σφαλερών άγαν καί αποβλήτων καί προς ούδέν έτερον ή προς άποκλήρωσιν 

καί τύχην καί το τούτοχν αίσχιστον μαντείαν άποκλίνουσαν, ο καί βλαβερώ- 

τατον πάντη καλέστηκε, τί ηάρ εί πονηρώ δαίμονι συνεργούμενον τό έγγυηθέν 

ούτως επισυμβαίη βλάβης ένεκεν τών έγγυομένων; τούτο ούν απαγορεύει ή πα¬ 

ρούσα ιερά διάταξις ώς σφαλερόν καί μάλλον εθνική κληδόνι άνήκον, ούχί χρι¬ 

στιανών εύσεβεία. δείκνυσι τό τού έργου θεομισές ό κριτής ’Ιεφθάε καί τό κατ' 

αυτόν επί τή φιλτάτη πάθος, οπερ εί καί μή τίνος προς εηηύην εκβιαζομε'νου, 

άλλ’ ούν προς τήν αυτού γνοχμην κατεγγυηθέν, επί τούτο προύβη κακού ώς 

τοΐς άλλοις 'ρυλάξασθαι τοις μετεπειτα πολύν λόγον παρασχεΐν. καί-ί· εν τή τέ¬ 

ταρτη δε πράξει τών ε’ν Χαλκηδόνι πραχθέντων καί ή αγία σύνοδος καί οί συ- 

νεδρεύοντες αύτοίς ενδοξότατοι άρχοντες διελάλησαν τούς αίγυπτίους επισκόπους 

εγγύας προσεδρείας παρασχειν ή τούτων άπορούντας ε’ξωμοσία καταπιστευθήναι. 

όσα μεντοι πολιτικοίς νόμοις περί τούτου είρηται, εύρήσεις εν τώ λδ κεφαλαίω 

τού θ τίτλου τού παρόντος βιβλίου -ί-, εύρήσεις δε καί έν νεαρά ρκη, βιβλίω η 

τών βασιλικών, τίτλω α, κεφαλαίω λθ καί μ. δοΐιοΐ. Μα δί^ηο -ί· αδ αΐίβηιιη ·>- 

ίηνβηΐίαΐ’ βίίαηχ ίη ιη, ηίδΐ (μχοδ δε αΐχβδί, χαλκηδόνει δοΐ’ΐΙχίίιΐΓ βί δί έλάλη- 

σαν, προσεδρίας, εξωμοσία, μεντοι τοις πολ., ή ρήσις ρι·ο εύρήσεις βί ενάτου ρτο θ. 

1 ό ("V Η, α^ηοδοΐΐ ιη. — επίσκοπος, ώ παρατυγχάνουσϊ Η. — τυγχάνουσιν Ο. — ήγησάμε- 

νος ϋ, λογισάμενος ο. — 2 αργίαν Γν ιη, «β(1 86γϊιι$ ΐη βΐαδΛηηι χηαΓ§ΐηβ &ά<ϋί;αιη ηκΐ. — 

δέςηται Ο, δέςεται ο. — 7 ο ικέτην Ρ, ιη—Μ. — 10 αδελφήν Μπιγ, βο(1 ΐη ηηΐΓ^ΐηβ Μ γρ. καί 

άδελφιδήν. οίΐίΐηι ιη η οογγοοΙοιό άδελφιδήν. 
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χα Ευνούχος εί μεν εξ επηρείας ανθρώπων έγένετό τις ή εν διο)γμώ άφηρέ$η 

τά άνδρών ή ούτως ε<ρυ καί εστιν άξιος: γινέσ$υ).α 

χβ Γ0 άχρωτηριάσας εαυτόν μή γινέσ.3·ω κληρικός, αύτο^ονευτής γάρ 

έ'στιν εαυτού χολ τής τού «θεού δημιουργίας εχθρός, 

χγ Ε'ί τις κληρικός ών εαυτόν ακρωτηριάσει, κα-θαιρείσ$ω. ψονεύς γάρ 5 

εστιν ίαυτοϋ. 

χδ Λαϊκός εαυτόν άχρωτηριάσας άψοριζέσέάω έτη τρία, επίβουλος γάρ εστι 

τής εαυτού ζωής. 

κε Επίσκοπος η πρεσβύτερος η διάκονος επί πορνεία η επιορκία^ η κλοπή 

άλους κα^αιρείσΒω καί μή άφοριζέσέάυ). λέγει γάρ η γραψή' ούκ ίο 

εκδικήσεις δίς επί τω αύτω. ωσαύτως δε καί οι λοιποί κληρικοί. λ 

κς· Των εϊς κληρον προσελθόντων άγαμο» κελευομεν βουλομένους γαμειν 

άναγνωστας καί ψάλτας μόνον. 

κΓ Επίσκοπον η πρεσβύτερον ή διάκονον τύπτοντα πιστούς άμαρτάνοντας 

ή άπιστους άδικήσαντας καί διά των τοιούτων ιροβεϊν έ^έλοντα κα-θαι- 15 

ρεΐσ-θαι προστάσσομεν. ούδαμού γάρ ό κύριος τούτο ημάς έδίδαξε' 

τουναντίον δε αυτός τυπτόμενος ούκ άντέτυπτε,, λοιδορούμενος ούκ άντε- 

λοιδόρει, πασχών ούκ ήπείλει. δ 

α) ό'ρα καί τον α κανόνα, τής έν Νικαία. 

β) ίη 811Π1Π10 ηααι-^ΐιιβ ιη. ρΐ’. Σχόλιου. Επίορκός ε’στιν ήηονν ό ο’μνύοιν έττί 

τω όνόματι κυρίου ψευόοις· εστι δέ κεψάλαιον ξζ της ς έκατοντάδος των ^νοιστικών 

κεψαλαίοιν τού ά^ίου Μαξίμου καί ζ· ρο,ιιο&δ φΐ&ο δβςμιοΙίίΐιιίιΐΓ Ιΐίβΐ’ίΐδ ίίηβα άβίβνίί. 

δΘ^αίίαπ Σχόλιου. Σημείοισαι ότι άψορισμός εστι καί το έν έπιτιμίοις 

ηενέσέάαι τοις εκβάλλουσι τοίυ θείοιν περιβόλων καί προς τήν τοιυ μετανοούν- 

τωυ καθιστάσι χυιραν. -ί-’ίοού ενταύθα κοιλύει κατά ταύτόν άγορίζεσΒαί τινα καί 

κα3αιρεΐσ3αι (Μ κα3αίρεσ3αι). το αυτό δέ λέ^ει και ο άηιος Βασίλειος εν τω η 

καί λβ κανόνι. ϊικΙθ ά δί^ηο -ί· ΙιαΙιοίαΓ βίίαπι ίη ηι, ηίδί ηαοοί ιδού, καταυτόυ, ά'μο- 

ρίζεσθαι τιυά Ιβ^ίίιΐΓ, δέ ηΐιβδί οί ροδίβα εν τω τρίτω καί είκοστω καί τριακοστω 

δευτέρω αυτού κάυουι Ιι&ΙιβίιΐΓ. 

δ) τής εν Κωνσταντινουπόλει α καί β, καν. 3. καί τής Αντιόχειας καν. 

ε. ζητεί καί τό κς κεψάλαιον τού 3 τίτλου, δοφίίίηΐ’ ίη οοδΐοβ ροδί ήπείλει: 

Σχόλιου. Εις αυτόν δήλον ότι άμαρτάνοντας, ούς καί τύπτει διά τού εντεύθεν 

γόβου τό μή καί ετέρους τά όμοια εις αυτόν ττλημμελεΓν προσδιορθούμενος, 

2 ά. καί ούτως εφυγε ναΙϊα8ίί αρικί ο. —· ροβί άςιος Ογ αάθιιηί επισκοπής. — γενέσθω Ο, 

επίσκοπος γινέσθω ο. — 3 ό εαυτόν ά., μή Ο. — άκροτηριάσας Μ. — αύτοφόντης Ο, αότοφονευτής 

βίΐαιη. ο. — 4 εαυτού Λυ Ο, Ιααΐυβΐ ο. — 5 φονεύς οίϊαιη ίη, φονευτής Ηο. — 7 εστιν νοΙβΟαηί Οιη. 

— 9 δ ρτο έπί Ο, δβ<1 ο έπί. — καί κλοπή II, δβύ. ή κλ. ίη. — 10 Ναΐιιιιη ΐ 9. — 11 έπί τό 

αυτό ΗΡΟΐ’, ροδί ςυαβ α<Μϊί έν θλίψει Ο, οοπίτα ςμιαπι ο. — δέ πυ ΡΟ, ΙιαΟβΙ ο. ομοίως 

καί [δέ ο] οί λοιποί κληρικοί τή αυτή αίρέαει ύποκείσθωσαν II αραά ο. 6χ ίη 8ραη§βηΙ)6Γ- 

§ΐιΐ8, φΐί ΗαΙοαηάιΊ βθίΐίοηβηι βχρΓβδδϊί, η,ύ. ϊΐΐϊιΐδ ομοίως αάηοίανΐί ώς αυτως. — 12 προσελθόν- 

των οίϊαιη ίη βί „α?.“ αρικί ο, προεληλυθότων II βί αρικί ο, προελθόντων Ρ βί „αλ“ αραά ο, 

παρελθόντων Ο. — 13 μόνους ΗΡΟ, μόνον ο. — 15 δί τοιούτων Η, διά τούτων γ. — έθέλοντας ο, 

θέλοντα II. — 10 πρωςάττομεν Ρ, προςάττομεν Η. — ταύτα Ο, τούτο ο. — ήμάς ροδί γάρ Ο. — 

έδίδα-εν ίη. — 17 άντέτυπτεν πι. — Ροίι·. I π 23. 
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Εί τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος καθαιρέσεις δικαίως κη 

επί εγκλήμασι φανεροις τολμήσειεν άφασθαι τής ποτέ έγχειρισθείσης 

αύτω λειτουργίας: οΰτος παντάπασιν έκκοπτέσθω τής εκκλησίας. 

Εί τις επίσκοπος διά χρημάτων τής άζίας ταύτης εγκρατής γένηται κ// 

5 ή πρεσβύτερος ή διάκονος: καθαιρείσθω καί αυτός καί ό χειροτονήσας 

καί εκκοπτέσθωσαν παντάπασι καί* τής κοινωνίας, ώς Σίμων ό μάγος 

ύπη έμοϋ Πέτρου. α 

Εί τις επίσκοπος κοσμικοις άρχουσι χρησάμενος δι’ αυτών εγκρατής λ 

εκκλησίας γένηται: καθαιρείσθω καί άφοριζέσθω καί οί κοινωνοΰντες 

ίο αύτω πάντες. Ρ 

Είτις πρεσβύτερος καταψρονήσας του ίδιου επισκόπου χωρίς συναγάγγ λα 

καί θυσιαστήριον ετερον πήζη, μηδέν κατεγνωκώς τού έπισκόπου εν 

εύσεβεία καί δικαιοσύνη: καθαιρείσθω ώς φίλαρχος, τύραννος γάρ 

εστιν. υισαύτως δέ καί οί λοιποί κληρικοί, όσοι αν αύτω προσθώνται. 

15 οί δέ λαϊκοί άφοριζέσθωσαν. ταϋτα δέ μετά μίαν καί δευτέραν καί 

τρίτην παράκλησιν του επισκόπου γινέσθω. ϊ 

Εί τις πρεσβύτερος ή διάκονος υπό επισκόπου γένηται εν άφορισμω, λβ 

τούτον μή έξεϊναι παρ'1 ετέρου δεχθήναι, άλλ' ή παρά του 

ύπεναντία ποιων τω κελεύοντι νόμω παρέχειν καί τήν λοιπήν σιαγόνα τούτω, ός 

εξ αύθαδείας ήμίν κατά κόρρης ήνεγκεν, άκατασχε'τω θυμω λ^φθείς, τήν πληγήν, 

ό τοιούτος ούν ένοχος τω ίερω τούτω νόμω, άλλ’ ούκ εκείνος ός τον εις ιερά 

παρανομούντα σώρρονι μάστιγι, καλώς γε ποιων, σωφρονίζει, έχων αυτόν τε τον 

κύριον σύμφωνον τω έργω , όπηνίκα τω έκ σχοινιού φραγελλίω τούς ίεροκαπήλους 

απήλασε του νομικού ιερού καί τον έπιστρέφεσθαι τοίς φοβονμενοις τον κύριον 

και γινώσκονσιν αυτού τά μαρτύρια (Ρβ&ΐιη. ριη [ισ’ρ] 79) προσευχόμενου, καί δή 

αυτούς τούς εκκλησιαστικούς νομοφύλακας, ούς έκοίκους λέγονσιν, ά'νοιθεν έκ 

πατέροιν έκδικείν τά τοιαύτα τεταγμένους. -ί-Ίδον ενταύθα δύο επιτίμια επήγαγε τής 

καθαιρέσεοις καί τής άκοινο)νησίας. ίικίβ & δί§ηο ?- Ιια,βθί τη, 86(1 ιδού βί επήγαγεν βογ. 

α) ίη ιηαΓ°ρ άναγίνοίσκε της εν Χαλκηδόνι κανόνα β, τής εν τω τρούλλω 

κβ κγ. τής εν Νίκαια το β, δ ε ιθ καί τήν προς τους ύφ’ αυτόν επισκόπους 

επιστολήν τού άγιον Βασιλείου. δβςμιίήιΐΓ ροδί Πέτρου; Σχόλιον. Σημείο)σαι 

περί καθαιρέσειος καί άφορισμού των διά χρημάτων χειροτονούντο^ καί χειροτο¬ 

νούμενοι και των μεσιτεία αρχόντων κοσμικών γινομένων εγκρατών εκκλησίας, 

'ίδού ενταύθα δύο επιτίμια επήγαγε τής καθαιρέσεως καί τής άκοινωνν;σίας. 

β) 8β€[.: Καί ενταύθα ομοίως, ίη ιη£.: καί τής εν Νίκαια το β, κα. γ. 

7) Ορα τής εν Γά77Ρ? κ,ανόνα ς· τής έν Αντιόχεια κανόνα ε* τής εν 

Λαοδικεία κανόνα νη’ τής εν τω τρούλλω κανόνα λα καί τής έν Καρθ^έντρ κανόνα ι. 
2 έφάψασ&αι Ο, άψασ&αι ο. — 3 ουτος ΗΡ. — 6 έκκοπτέσίΐω ΗΡΟγ. — * καί ηυ Ηιηο. — 

παντάπασιν αηίο ώς ροδίιβπιηί ΗΡ. — 9 γένηται εκκλησίας Η. — άφοριζέσ&ωσαν Η*ο. — 11 συνα¬ 

γωγήν Η. — 12 ετερον Γν II, Ιβ^ϊίιΐΓ έτερον ϊη ηι. — πήξει ΜΗγ, πήξη ηι. — κατεγνωκός Ρ, 

καταγνούς II, κατεγνωκώς οΐΐα,ιη ηι. — κλ. καί όσοι Μ. — 13 ή ρτο καί ο. — 1-1 ώσ. δέ Γν Ο, ΙιαΟβΙ ο : 

δέ Γν ΙΙΡ. — 15 δευτ. ή καί Ο, δβιΐ ο ηοη α^ηοδοΐί ϊΐΐυάή. — 16 παράκλησιν ροδί έπισκόπου Ο. — 17 έν 

άφορισμω βίίαηιιη, άφορισμένοςΙΙο, άφωρισμένοςΡ.—18 έξήναι Ρ.— δέ'/εσίίαι Ηο, δεχΗήναι βΐΐαιηηι. 
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άψορίσαντος αυτόν, εί μή άν κατά συγκυρίαν τελευτήσγ ό άψορίσας 

αυτόν επίσκοπος. α 

/γ Μν?υενα τών ξένων επισκόπων ή πρεσβυτέρων ή διακόνων άνευ 

συστατικών προσδέχεσθαι. καί επινερομένων σε αυτών, άνακρινί- 

σθωσαν. καί εάν μεν ώσί κήρυκες τής εύσεβείας, προσδεχέσθωσαν' 5 

εί ύέ μήγε, τά προς τάς χρείας αύτοΐς επιχορηγήσαντες εις κοινω¬ 

νία ν αυτούς μή προσδέζησθε. πολλά γάρ κατά συναρπαγήν γίνεται. Ρ 

Τούς επισκόπους έκαστου έθνους είαεναι χρή τον εν αύτοΐς πρώτον 

καί ήγεϊσθαι αυτόν ώς κεφαλήν και μηδέν τι πράττειν περιττόν άνευ 

τής εκείνου γνώμης, εκείνα σε μόνα πράττε ιν έκαστον όσα τή αυτού ίο 

παροικία έπι[3άλλει καί ταΐς ύπ’ αυτήν χώραις. αλλά μησέ εκείνος 

άνευ τής πάντων γνώμης ποιείτω τι. ούτως γάρ ομόνοια εσται καί 

δοζ ασθήσεται ό θεός όιά τού κυρίου έν άγίω πνεύμα τι , ό πατήρ καί 

ό υιός καί τό άγιον πνεύμα, ϊ 

Περί χειροτονούντο^ ε£οι τής εαυτών ένορίας. 

λε Επίσκοπον μή τολμάν εξω τών εαυτού όρων χειροτονίας ποιεΐσθαι 

εις τάς μή ύποκειμένας αύτώ πόλεις καί χώρας, εί όέ έλεγχθείη 

τούτο πεποιηκώς παρά τήν τών κατεχόντων τάς πόλεις εκείνας ή τάς 

χώρας γνώμην: καθαιρείσθω καί αυτός καί ούς έχειροτόνησεν.5 

λ<7 Εΐ τις χειροτονηθείς επίσκοπος μή καταύεχοιτο τήν λειτουργίαν καί 20 

τήν φροντίδα τού λαού τήν έγχειρισθεισαν αύτώ: τούτον άφωρισμένον 

α) ζήτει τον εν Νίκαια κανόνα ε. δοΐιοΐ. ίη δΐιπιιηο ΓηαΓ^ίηβ ρ. 150 Μ δοηρΐαηι 

ηυηο ηΐϋίΐΐιιηι. 

β) δβφΐίΐιιτ Σχόλιον. Συστατική επιστολή ε’στι και τό λοιπόν προεηράγη 

εις τον ιβ κανόνα. Κοινοινική επιστολή ε'στιν ή κατακριθεΐσί τισιν υπό συνόδου 

επί αίρέσει οις οί τά Άπολιναρίου γρονούντες παρά τής δυτικής συνόδου, είτα 

διορ^ωσαμένοις καί μεταμαθούσι τήν αλήθειαν διδόμενη αύτοΐς. γησι ηάρ 

ό θεολόγος· δείξουσι δε πάντως ότι εδέχίάησαν ή διά τόμον συνοδικού ή όι’ 

επιστολής κοινωνικής, οντος ηάρ τών συνόόοιν ό νόμος. 

7) δβηιιίίιΐΓ Σχόλιον. "Οτι έκαστος επίσκοπος τά επιβάλλοντα εαυτω ποιεί 

εν τή επαρχία αυτού. 1ΐ3,1)β1 βίί&πι ηι, ηίδί <γιιο<ί σχόλ. Λν 61 ΐη βηβ εαυτού. 

ό) "Ορα τον εν Αντιόχεια κανόνα 17 καί κ^3 καί της εν Έγέσω κανόνα η. 

1 άφωρίσαντος Ρ. — τελευτήσει II, τελευτήση ΐη. — 4 γραμμάτων ροδί συστ. αιΐάΐΐ Ο, 

οοηίτα φίαιπ ο. — προσδέχεσ&ε Ο, προσδέχεσ&αι ο. — δέ (\) ΗΡ, ΚίΛβΙ βίϊαιη ηι. — 5 εί ΐη, ιιϊ>ΐ 

ηοβ εάν. — ώσιν ΐη. — 6 μήγε: τήν χρείαν αΰ. Η. μήγε, τά πρός χρείαν αΰ. Ρ. χρείαν οίϊαιη ϊη ο 

αΛ τάς χρείας αάδοπρίιιιη βεί: ΐη τιί ηοδ. — 7 γάρ καί κατά Ο. — 8 τόν έαυτοΐς πρ. γ. — 

10 πράττειν γ\) Ο, 1ΐ3,1>βΙ ο. — τή έαυτοΰ Ο. — 11 ϋπ’ αύτψ Η, ύπ’ αυτήν βΐΐαηα ΐη. — μτ^δ’ Ρ. 

— 12 ουτω ΗΟ.— 13. 14 Η^=Μ, εβΛ του (\) οιιγπ Ργ βί ό πατ. εβηφ ηυ οιιιη Ο. διά Χρίστου 

έν το> άγ. Ο. — 13 καί (\) Ρ. — νβιΐ)» ό πατήρ κτέ ίΐ^ηοεοαηΐ βΐϊαιη οιη. — 14 τό πνεύμα τό 

άγιον Ρ.— 15 Λν ΗΡΟν. — 16 αΰταΰ Η, αύτψ Ρ, εαυτου βΐϊ.τιη ΐη. — 17 ή ρι*ο καί Ο, δβιί ο καί. 

— έλεγθείη Ρ, έλεχΟείη Μ. — 18 τήν ι\> — 10 και ρπιΐδ Λν γ. 
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τυγχάνειν, έως άν καταδεζηται. ωσαύτως καί πρεσβύτερος καί διά¬ 

κονος. εί δέ απελλών μή οεχθείη, ου παρά τήν εαυτού γνώμην, 

άλλα παρά την τού λαού μοχθηρίαν: αυτός μέν έστω επίσκοπος, ο οέ 

κλήρος της πόλεως άψοριζέσ^ω, ό'τι τοιούτου λαού ανυπότακτου παι- 

5 δευταί ούκ έγένοντο. α 

Δεύτερον τού έτους σύνοδος γινέσθω των έπισκόπων καί άνακρινέτωσαν λζ 

άλλήλους τά δόγματα της εύσεβείας καί τάς έμπιπτούσας εκκλησιαστι¬ 

κός αντιλογίας αιαλυέτωσαν, άπα£ μέν τή τέταρτη έβδομάδι της 

πεντηκοστής, δεύτερον δε 'Ύπερβερεταίου δωδέκατη. Ρ 

ίο Πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων ό επίσκοπος έχε'τω την ψρον- λη 

τίδα καί διοικείτω αυτά, ώς τού «θεού εψορώντος. μη εζεΐναι δέ αύτω 

σψετερίζεσ^αί τι έζ αυτών ή συγγενέσιν ιαίοις τά τού θεού χαρί£εσθαι. 

εί οέ πενητες εΓεν, επιχορηγείται ώς ίτένησιν, άλλα μή προψάσει 

τούτων τά τής εκκλησίας άπεμπολείτω. 

15 Οί πρεσβύτεροι καί διάκονοι άνευ γνώμης τού επισκόπου μηδέν επιτε- λ// 

λείτωσαν. αυτός γάρ έ'στιν ό πεπιστευμένος τον λαόν κυρίου καί τον 

ύπέρ των ψυχών αυτών λόγον άπαιτηλάησόμενος. 

Έστωσαν ψανερά τά Ιδια τού επισκόπου πράγματα (είγε καί ίδια έχει) μ 

καί ψανερά τά κυριακά, ίν’ έξουσίαν εχη των ιδίων τελευτών ό επί- 

20 σκοπος οις βούλεται καί ώς βούλεται Υ καταλεϊψαι καί μή προψάσει 

τούν εκκλησιαστικών πραγμάτων διαπίπτειν τά τού επισκόπου έσθ1 ότε 

γυναίκα καί παϊδας κεκτημένου ή συγγενείς ή οίκέτας. δίκαιον γάρ 

τούτο παρά θεω καί άνθήοώποις το μήτε τήν εκκλησίαν ζημίαν τινά 

ύπομένειν άγνοια, τών τού επισκόπου πραγμάτων , μήτε τον επίσκοπον 

25 ή τούς [αυτού] συγγενείς προψάσει τής εκκλησίας δημεύεσθ^αι ή εις 

πράγματα έμπίπτειν τούς αύτω διαψέροντας καί τον αυτού θάνατον 

δυσψημία περιβάλλεσ$αι. 

α) ζήτει τής έν Άηκύρα κανόνα ιη, τής έν Αντιόχεια κανόνα ιζ καί ιη, 

τής εν Κυινσταντινουττόλει α καί β κανόνα ις καί τής έν τή άΓ/ία Σο^ρία σνστάση[ς] 

καί τήν ζ σύνοδον έπιβεβαιωσάσης κανόνα β καί τής έν Χαλκηδόνι κανόνα κη. 

(3) δβς[ΐιϋιΐΓ: τούτ’ έ'στιν Οκτωβρίου μηνάς, 

η) ηρ. καί ών βούλεται. 
1. 2 ώσαύ. κ. πρ. κ. δ. λ.1 Η, Ιιαώοί βίίαιη ιη. — 2 άπελ&ών Η, Ιιαίωί θίΐαιη ηι. — 

3 αυτός μενέτω έπ. ΗΡο βΐ ηι:ΐΓ£θ Ιϊβη ηιββηηαηηίαηΐ, ΐη ςμιο ϊρβο βχδίαί βοηρίαιη μέν έστω. 

— 6 καί άνευρινέτωσαν ο. — 7 άλλήλοις Ρ. — 8 τής τέταρτης εβδομάδας Ρ. — 11 τοΰ /V Η. — 

13 εΐεν οίώιη ο, ώσιν Ο. — έπιχωρηγείτω Μ; ίιιβΓαΙ Ιιοο οΐΐαιη ίη ιη, δβά οοΓΓβοίιηη βδΐ. — 

ώς πέν. ίΐηΐβ έπιχορ. Ο. — 14 τούτου Ο. — άπεμπολίτω Ο, άπεμπολάτω γ. — 15 κ. οί διάκ. ΗΡΟ. 

— 16 λ. τοΰ κυρίου ΗΡΟ. — 18 Έστω νοίηβηιηΐ ΗΡΟγ. — 19 ΐνα Η. — εχοι Ρ. — τών ιδίων 

εί,ίαπι ιη, τά ίδια ΗΡο. — 20 ροδί [έπί]σκοπος Ο: ώς βούληται καί οίς βούλεται, ο ιιί ηοδ. — 

23 τοΰτο Γν Η, ΗαΙιβί βΐΐίΐιη ιη. — 24 [μή τε τόν επίσκοπον] Ο. — 25 αύτοΰ ροδί τούς αΛ4πηΙ ΗΡΟγ. 

— δημεύεσθαι βΐϊαιη ηα, ϊη οιιϊιΐδ ίαιηβη ιηίΐΓ^ΐηβ ιη. γοο. πημαίνεσίίαι. οί Ιιοο Ιιιοηΐιιι· ΙΙΡο. — 

ή καί εις ΗΡΟγ. — 27 δυσφημίαις ΗΡο. 
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μα Προστάσσομεν τον επίσκοπον εξουσίαν εχειν των της εκκλησίας πρα¬ 

γμάτων. εί γάρ τάς τίμιας των άνθρώπυιν ψυχάς αυτώ πιστευτέον, 

πολλω αν δέοι περί των χρημάτων εντέλλεσθαι, ώστε κατά την αυτού 

εξουσίαν πάντα διοικεισθαι τοις δεομένοις διά των πρεσβυτέρων καί 

διακόνων καί χορηγεΧσθαι μετά φόβου θεού καί πάσης εύλα- 5 

βείας. μεταλαμβάνειν δε καί αυτόν των δεόντοιν (ειγε δέοιτο) εις 

τάς αναγκαίας αυτού χρείας καί των έπιξενουμένων αδελφών, ούς 

κατά μηδένα τρόπον αυτούς ύστερεΧσθαι. ό γάρ νόμος τού θεού 

διετάξατο τούς τω θυσιαστηρίου προςεδρεύοντας * εκ τού θυσια¬ 

στηρίου τρέφεσθαι, έπείπερ ουδέ στρατιώτης ποτέ ίδίοις όψωνίοις ίο 

όπλα κατά πολεμίων έπιφέρεται.α 

μβ Επίσκοπος η πρεσβύτερος η διάκονος κύβοις σχολάζων καί μέθαις ή 

παυσάσθω η καθαιρείσθω, 

μγ Υποδιάκονος η αναγνώστης η ψάλτης τά όμοια ποιων η παυσάσθω 

η άφοριζέσθω. ΐ5 

αδ Επίσκοπος η πρεσβύτερος η διάκονος τόκους άπαιτών τούς δανει- 

ζομένους η παυσάσθω η καθαιρείσθω. Ρ 

με Επίσκοπος η πρεσβύτερος η διάκονος αίρετικοϊς συνευξάμενος μόνον 

άφοριζέσθω. εί δέ καί επέτρεψεν αύτοΐς ώς κληρικοϊς ένεργησαί τι 

καθαιρείσθω. ϊ 20 

μς Επίσκοπον η πρεσβύτερον αιρετικών δεξαμένους βάπτισμα η θυσίαν 

καθαιρεΧσθαι προστάσσομεν. τις γάρ συμφώνησις χριστώ προς 

Βελίαρ; η τις μερίς πιστω μετά άπιστου ; 

μζ Επίσκοπος η πρεσβύτερος τον κατά αλήθειαν έχοντα βάπτισμα εάν 

άνωθεν βαπτίση η τον μεμολυσμένον παρά τών ασεβών εάν μη 25 

α) δβηιήΐαΐ’: Σγο'λιον. Άνα^καΓαι χρειαι διατρογαι καί ενδύματα, ώς καί 6 

μακάριός γησι Παύλος εν τώ τετάρτω της προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής· 

εχοντες διατροψάς καί σκεπάσματα τοντοις άρκεσώησόμεώα. 

β) περί λαμβανόντων τόκους. 

*■/) άνα^ίνοοσκε της εν Λαοδικ[ε]ία κανο'να λη. 
ν 

1 τον Γυ Η. — ή τών ναίΐοαηιΐδ ΖοηαΓαο? — 3 πολλού ο. — μάλλον ροδί αν α<Μΐί ο, 

μάλλων Η. — συστελλεσ&αι ο. — 4 αξίαν ρτο εξουσίαν Ρ. — πάντα Γ\υ Η. — καί αηίβ τοΐς 

αάάηηί ΗΡ. — τών Λυ ΙΙΡ. — 5 καί ρι·ϊιΐδ ΗΡ, Ιιαίχβί ηι. — έπιχωρηγεΐσ&αι ιη·, επιχορηγεί¬ 

σαι ΙΙΡΟγ. — 6 καί (\) ν. — 7 αύτψ Η, ηι αυτοί», δβ<1 ιη. γθο. κΙθπι "τφ. — 8 αυτόν ρτο αυτούς ο. 

— ύστερησ&αι ιη. — 9 * ύπηρετούντας Η, παραμένοντας Ο, βίίαιη ιηο ιιί ηοδ, ηίδί ςμιοΛ ϊη ηΐ£. 

ιη ΙΙαΙοαικΜ Ιβοίϊοηβηι ηι. γθο. αάδΟΓίρίαηι ρταβΟβί. — 10 δεατρέφεσ&αι Η. — στρατιώταί ποτέ Η. 

— 11 κ. πολ. αηίθ ίδίοις νδ. 10 Ρ. — έπιφέρονται Η, έπιφέροται ιη. — 14 ή ψάλτης αηίβ ή 
άναγν. ΙΙΡ. — τόκν Ο. — 15 ροδί άφ. αΛΛαηί ΗΡΟ ωσαύτως καί λαϊκός, ιιΜ λαϊκοί ο, οί λαϊκοί II. 

— 18 συνευξάμενος Η, ββοΐ ηι ιιί ηοδ. —21 ροδί πρεσβ. Ο α<Μίί ή διάκονον, φΐαβ νβιώα ηοη ΙιαΙιβί ο. 

— δεξάμενον ΙΙβ, χία α βοιτββίοΓβ βίίαιη ηι, ϊη φΐο δεξαμένους δοιΰρίιιιη 6ΐ·αί. — 22 Οοι\ II νϊ 15. 

Χριστού ο, τού Χριστού Η, 56(1 Χριστοί ιη. — 23 Βελίαλ ο βί 8ραη§βηΙ»βι·&. Βελια^ II, Βελίαρ χη. 

— πιστού ο. — 24 κατ’ II. κατά βίίαιη ιη. — 25 παρ’ αύτών άσ. γ? 
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βαπτίση: καθαιρείσθω, 'ώς γελών τόν σταυρόν καί τόν του κυρίου θάνα¬ 

τον καί μή διακρίνων ιερέας ψευδιερέων. α 

Εί' τις λαϊκός τήν εαυτού γυναίκα έκβάλλων ή έτέραν λάβοι ή μη 

παρά άλλου άπολελυμένην: άφοριζέσθω. 

5 Ει τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος κατά τήν του κυρίου διάταζιν μή μβ 

βαπτίσει εις πατέρα καί υιόν χαί άγιον πνεϋμα, άλλα εις τρεις 

άναρχους ή εις τρεις υιούς ή εις τρεις παρακλήτους: καθαιρείσθω. Ρ 

Εί τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος μή τρία'ί βαπτίσματα μιας μυήσεως ν 

έπιτελέσει, άλλα εν βάπτισμα το εις τον θάνατον τού κυρίου διού- 

ίο μεν ον: καθαιρείσθω. ου γάρ ειπεν ό κύριος* εις τόν θάνατόν μου 

βαπτίσατε, άλλά' πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη βαπτί- 

ζοντες αυτούς εις το όνομα τού πατρός καί τού υιού καί τού άγιου 

πνεύματος.5 

Ει τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή ολως τού καταλόγου να 

15 τού ιερατικού γάμου καί χρεών και οίνου ου οι’ άσκησιν, άλλα διά 

βδελυρίαν άπέχεται, έπιλαθόμενος ότι πάντα καλά λίαν καί ότι 

άρσεν καί θήλυ έποίησεν ό θεός τόν άνθρωπον, άλλα βλάσφημων 

διαβάλλει την δημιουργίαν: ή διορθούσθω ή καθαιρείσθω καί τής 

έκκλησίας άποβαλέσθω * ωσαύτως καί λαϊκός. 

20 Ει τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος τόν έπιστρέψοντα από άμαρτίας ου νβ 

δέχεται, άλλα αποβάλλεται: καθαιρείσθω, ότι λυπεί χριστόν τόν 

είπόντα · χαρά γίνεται εν ούρανω επί ένί άμαρτωλω μετανοούντι. ε 

α) δθηαίΙιΐΓ: 2χόλιον. Αντί του έξ άρχηζ καί κατά τό ολόκληρον, τούτο <5έ 

λέγει, επειδή τινες των από αίρέσεοιν επιστρεγόντων βαπτίζονται μεν ούχί 

τελείως, μυρίζονται δε ώς καί τού θείου μυρισμοΰ μέρους δντος βαπτίσματος. 

μή βουλόρ,ενος ό κανών υπό έ'γκλησιν κείσθαι τόν η ο’ρθώς μεν βαπτισέύέντα, 

διά τινά όέ περιπέτειαν τω θείω αύθις άγιαζόμενον μυρισμω ή καί τό ατελές 

των βεβαπτικότων βάπτισμα διά τούτου τελούμενου προστίέύησι τό άνωθεν. 

β) ζήτέι της εν Κοινσταντινουπόλει κανόνα α καί ε, της εν Έγέσια κανόνα ζ· 

γ) τρία βαπτίσματα αντί τού τρεις καταδύσεις. Άναγίνωσκε καί τόν νθ 

κανόνα τής εν τω τρούλλω, ε’ν ω εύρήσεις, πως χρή τούς βαπτιζομένους βαπτίζειν. 

δβηιιίίίΐΐΓ: "Εοις όιόε ή 'Ροιμαίων κρατεί εκκλησία. 

ε) "Ορα τής εν Κ/ωνσταντινουπόλει κανόνα ζ, τού αγίου Βασιλείου 
1 Εογπ. νΐ 3. — 2 των ψευδ. Η, δβά τών Γν πι. — 3 έκβαλλών Μ, έκβαλών Ογ. — 

ή ρΓΐαδ Γν ΗΡΟγ. — λάβη Η, λάβοι είΐα,ιη ιη. — 4 παρ’ Η. — 6 Μαίίΐι. χχνϊΐΐ 19. — βαπτίση ΗΟ. 

— άλλ’ Η, 3β(1 αλλά είΐαηι ηι. — 7 αέηιηιςαε εις γ^ι ΗΡ, ΐια,Ιιεί; ηι. — 9 έπιτελέση Ο εί 8ραη- 

§εηΙ)8Γ£Ϊιΐ8. — άλλ’ Η, δβ(1 άλλά βίΐαπχ ηι. — τό ΡΗγ, δβά τό Ιι&βεΙ εϋαηι ηι. — 12 πατέρας Ο. 

— 13 ροδί πν. ».(1<ϋί Ο, ςμιαε ΐη ο ηοη 1ε§ΐ ΙθδίαίαΓ, ΐιαβεεε : ύμεΐς ουν, ώ επίσκοποι, είς ενα 

πατέρα καί υιόν καί άγιον πνεύμα, τρίτον βαπτίσατε, κατά τήν του κυρίου γνώμην καί τήν ήμε- 

τέραν έν πνεύματι διάταξιν. — 15 διά γο Η, Ιιαίίεΐ είΐαιη ιη. — 16 έπιλανθανόμενος Ο. — άρρεν Ο. 

— 19 άποβαλλέσθω ΗΡΟγ. — 21 προσδέχεται ΗΡΟγ. — άλλ’ ΡΟ. — τόν ρο Η, αηίε χρ. Ιιαόεΐ Ο, 

τόν Χρ. τόν Ρ: ιιί ηοβ είΐαηι ιη. — 22 χ. έπιγίνεται έν τψ οΰρ. ένί ρΓίΐείεηηϊδδο έπί Η, έν τ<μ οόρ. 

είΐαιη Ρ: ηι ρΓΛβΌοί γίνεται εί ΐη ιη§. Ιαηίιιιη έπιγίνεται, εείετα λόγο εί Ρ εί ιη ηί ηοβ. Ηιιε. χν 7. 
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νγ ΕΓ τις επίσκοπος η πρεσβύτερος η διάκονος εν τσ,ις ημέρχις τών 

εορτών ού μεταλαμβάνει κρεών καί οίνου, βδελυσσόμενος καί ού οί’ 

άσκησιν: κα3αιρείσ$ω, ώς κεκαυτηριασ μένος την ιδίαν συνείδησιν καί 

αίτιος σκανδάλου πολλοϊς γινόμενος. 

νδ Εί τις κληρικός εν καπηλείω φωρα$είη εσ-θιων, άφοριζέσ$ω πάρεξ 5 

του εν πανδοχείω εν όδω οι1 ανάγκην καταλΰοντος.α 

νε Εί τις κληρικός υβρίσει τον επίσκοπον, κα5χιρείσ3ω. άρχοντα τού 

λαού σου ούκ έρεΐς κακώς. Ρ 

νς- Εί τις κληρικός υβρίσει πρεσβύτερον η διάκονον, άφοριζέσίάω. 

νζ Εί τις κληρικός χωλόν η κωφόν η τυφλόν η τάς βάσεις πεπληγμε- ίο 

νον χλευάσει, άφοριζέσ$ο)' ωσαύτως καί λαϊκός. 

νη Επίσκοπος η πρεσβύτερος άμελών τού κλήρου η τού λαού καί μη 

παιδεύων αυτούς την ευσέβειαν άφοριζέσ^ω' έπιμένων δέ τγ ρα¬ 

θυμία κα$α ιρείσέάω. 

νδ Εϊ τις έπίσκοπος η πρεσβύτερος, τίνος τών κληρικών ενδεούς οντος, 15 

μη επιχορηγεί τά δέοντα : άφοριζέσ^ω * έπιμένων δέ κα$αιρείσ$ω: 

ώς φονεύσας τον άδελφον αύτού. 

£ Εϊ τις τά ψευδεπίγραφα τών άσεβών βιβλία ώς άγια επί της εκκλη¬ 

σίας δημοσιεύοι επί λύμ,η τού λαού καί τού κλήρου: κα$αιρείσ$ω.Ί 

ξα Εί τις κατηγορία γένηται κατά πιστού πορνείας η μοιχείας η άλλης 20 

τίνος άπηγορευμένης πράζεωςκαί έλεγχ^είη : εις κληρον μη προαγέσύάω. 

ξβ Εί τις κληρικός διά φόβον άν^ρώπινον Ιουδαίου η Έλληνος η αιρε¬ 

τικού άρνήσεται, εί μέν τό όνομα τού χριστού: άποβαλλέσάάω · εί δέ 

κανόνα ε, όπως χρη ύεχεσθαι τούς άττό αιρετικών προσερχομενους, καί τον λ δ, 

όπως τάς μοιχευθείσας ηυνχΐχχς. 

α) Ζήτει της εν Λαούικεία κανόνα χδ καί της ε'ν Καρθα^ενη κανόνα μ [καί 

της εν τω τρούλλω έκτης συνόδου κανόνα θ.] ηυαβ [] ίηοΐιΐδα ηι&η. Γβοβηί. δοηρία. 

β) 8βο[ΐιϋαΓ: Σχόλιον. Έξ αύθαόείας δηλον ότι καί άλαξονεία^, άλλ’ ούκ 

άξια ύβρεως ττράξαντα. 

άνα^ίνοζσκε καί της εν ΚαρΒαηένγ κανόνα ζη. 

2 ή οίνου Ο, δβά ο καί οίνου. — 2. 3 βδ. κ. οΰ δ. ά. ίν Ο, ΙιαΙυβί ο. — 3 κεκαυςηρια- 

σμένος Ο, κεκαυτηρισμ^νος Η. — οίκείαν ι>ζ·ο Ιδίαν Ρ. — συνείδησιν ϊη ζζζ α οογγθοΙοι’θ, (χιζιιιη 

συνήδεισιν δοζήρίιζζη ίΐιϊδδβί. — 5 καπειλείφ ηζ, δβά η δΐζρζΌ, νβΓδίιηζ δοζΰρίαηζ. — φωραθη Ο, 

ορίαίζνιζδ αραά. ο. — 6 π. δι’ όδοΰ άν. ο. — καταλύειν Ο, καταλΰοντος νβΐ καταλύσαντος ο, 

ζη καταλύοντα „α( ρο/ϊνεπιαβ Ιΐίβναβ νβοβηϋοτ ιηαηηβ ϊιηρο/ηΐΐ ος, ίη ιηατ(/ίηβ νβτο καταλύσαντα 

αά/οτίρ/ϋ^· καταλύααντος ΗΡ. — 7 αδίκως α<1<1ϊί ροβί έπίσκ. Ο, ηοη Ιιαύβί ο. — γάρ ροδί άρχ. 

ίΐά.ά.αηΙ ΗΡΟγ. — φησί αηίβ του αζΐζϋί Ο, ηοη ίκΐάΐί ο, ροδί σου νβ. 8 Ιιαύβί γ. Εχοά. χχΐϊ 8. 

Αοί. χχϋζ 5. — 10 κληρικός ίν ΗΡ, Ιι&ΐζβίιιζ· ΐη ζη. ή τυφλόν ίη ιηαΐ'§ϊηβ Μ. — ή τόν τάς Ο. 

— 11 χλευάζει Η, χλευάση Ο. — 13 τη άμελεία καί ραθ. οιη, ηϊδϊ ςμιοά ηι α χζζϋζηα ζηαηιζ 

άμελία Ιηιώοί. — 16 έπιχορηγη Ο. — 17 ώς ό φον. Ρ. — αύτοΰ Η. — 19 δημοσιεύει ΗΡΟ. ιιί 

ηοδ βίίίΐηζ ίη.— λοίμη ο, λύμοι ζη. — 20 κατεγορία Ρ. — 21 βχ ζ* αηηοίανΐ έλεγ&είη(?), έλεγχ&η Ο. 

— προαγέσθω βίζαζη ζη, άγεσ&ω Η. — 23 άρνήσηται Οηζ. — τού γχζ Η. — ρζ·ο άποβ., <χαο<1 

ρΓαβΙζβί βίζ.αζη ο, άφοριζέσ&ω Ο, άποβαλέσ3ιυ Ρ. 
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τό όνομα του κληρικού , καθαιρείσθω * μετανοήσας οέ, ώς λαϊκός 

δεχθήτω. α 

Εί τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή ό'λως τοΟ καταλόγου ξγ 

του ιερατικού ψάγη κρέα$ εν αϊματι ψυχής αυτού ή θηριάλωτον ή 

5 θνησιμαίου: καθαιρείσθω. τούτο γάρ ό νόμος άπεϊπεν. εί δε λαϊκός 

εϊη , άιροριζέσθω. 

Εί πς κληρικός εύρεθή την κυριακήν ημέραν νηστεύων ή το σάβ- ζδ 

βατόν πλήν τού ενός : καθαιρείσθω. εί δε λαϊκός, άψοριζέσθω. 

Εί τις κληρικός ή λαϊκός είσέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών ξε 

ίο προσεύζασθαι: καθαιρείσθω καί άψοριζέσθω. 

Εί τις κληρικός εν μάχγ τινά κρούσας από τού ένός κρούματος ξς 

άποκτείνη: καθαιρείσθω διά την προπέτειαν αυτού, εάν δέ λαϊκός, 

άψοριζέσθω. ϊ 

Εί τις παρθένον αμνήστευτον βιασάμενος έχει, άφοριζέσθω. μή ζζ 

15 εξεΐναι δε αύτω έτέραν λαμβάνειν, άλλ’ εκείνην κατέχειν ήν γρε- 

τίσατο, καν πενιχρά τυγχάνη.* 

Εί τις έπίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος δευτέραν χειροτονίαν ξη 

δέζεται παρά τινός: καθαιρείσθο) καί αυτός καί ό χειροτονήσας, 

εί μήγε άρα συσταίη ότι παρά αιρετικών έχει την χειροτονίαν. τούς 

2ο γάρ παρά τών τοιούτων βαπτισθέντας ή χειροτονηθέντας ούτε πιστούς 

ούτε κληρικούς είναι δυνατόν.2 

α) Ζήτει της εν Νίκαια τον ια καί τον ιβ καί τούς· παρ' αυτών ζητούμενους, 

β) ΐη ηι&Γ^ίηβ ΐηίβΐ’ίοΓί: Τούτο περί τών εσθιόντων τό αίμα τών ζο>ων 

γησίν, ο εν τοις εντέροις μετά τό συάζαι αυτά έμβά\\οντες έσθίουσι[ν]. ψυχή ηάρ 

τούτο τού κτήνους 'Κοηίζεται. καί άπ\ώς καί περί τών πνικτών λέγει. 

γ) δβ^ιιϊίπΓ: Σχο'λιον. Εί δέ μή γονεύσει κρούσ.καί μάλιστα* εί δέ μή 

άπαξ, άλλα καί πολλάκις κρούσει, τού κζ κανόνος τον καί απλώς τύπτοντα καν 

μή πατάξη καθαιρούντος' έστίν ούν είπεΐν ώς ούκ ε’ναντιούνται* άλλο γάρ τό 

εκόντα καί συν αύθαδεία τύπτειν καί ά'λλο τό μάχη συντυχόντα καί ε’κ περιστά- 

σεοίς ή καί άμυνόμενον εις τό πολλάκις κρούσαι συνενεχθήναι. 

δ) δρα τής εν Άηκύρα κανόνα ια. 

ε) τής εν Καρθα^ένη κα. μη. δβςαίίιΐΓ ροδί δυνατο'ν: Σχο'λιον. "Οτι τούς 

παρά αιρετικών χειροτονηθέντας άναχειροτονεϊ ό κανών ούτος τήν χειροτονίαν 

4 κρέας Ο, κρέα ο. — 5 καί ροδί γάρ αάάΐί Ο. — εάν ρτο εί Ο. — 6 ή ρι·ο εϊη Ο. — 

7 εύρέθη Η, δβά 8ραπ§βπ5. ιιί ηοδ. — νηστεύων (V Ο. — 8 ροδί ένός αάά. μόνου, νηστεύων Ο, 

μόνου βίΐαηι ΗΡγ. — εάν ρτο εί Ο. — λαϊκός ή, Ο. — 9 είσέλθη ΗΡ, είσέλθοι βίΐαηι ιη. — 

10 συνεύξασθαι Ηο βί ά οοιτβοίοηδ ηιαηη βίΐαηι Γη, ίη ςαο αηίβα προσεύξασθαι ίιιβΓαί. — καί 

αηίβ καθαιρ. αάάΐί Ρ. — 11 καί αηίβ άπό αάάΐί Ο, λ/ ο. — κρούματος ο, κρούσματος ΗΟγ. — 

12 άποκτείνει Η, άποκτείνας επί, άποκτείνοι 8ραη§βηϊ>6Γ£Ϊιΐ3. — ροδί αύτού ΗΡ Εί οέ λαϊκός 

εϊη : εάν βίΐαηι ιη. — ροβί λαϊκός αάάυηί Τ| Οηι. — 14 εχοι ο. σχη Ο, δβά βίΐαιη εχει ΐη ο 

ηοίαίιηη. — 15 καί ροδί ήν α<Μΐί Ο. — 15. 16 ήρετίσατο Η, κατηρετίσατο ιη, κα&ηρετίσατο γ, 

κατηρετήσατο Μ. — 16 πενηχρά Μ. — 18 δέξηται Ο. — 19 εί μή δείξοι, παρά αιρετικών αύτόν 

έχειν τ. χ. Ο, 86(1 β=Μ. — τήν λ,' Η, Ιιαββί ιη. — 20 τών (V ΗΟ, Ιιαββί ηι. 
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ξδ Εί τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή υποδιάκονος ή ανα¬ 

γνώστης ή ψάλτες την αγίαν τεσσαρακοστήν * ου νηστεύοι ή τετράδα 

ή παρασκευήν: κα3αιρείσ3ω, εκτός εί μή δι' ασθένειαν σοιμα- 

τικήν έμποδίζοιτο * εάν όε λαϊκός η, άιροριζέσ3ω. 

ο Εϊ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή ολοις του καταλόγου 5 

των κληρικών νηστεύοι μετά "Ιουδαίων ή έορτάζοι μετ' αυτών ή δέχε¬ 

ται παρ’1 αυτών τα τής εορτής ξένια, οΓον άζυμα ή τι τοιούτον: κα3αι- 

ρείσ3ο). εί δε λαϊκός, άιροριζέσ3ω. 

οα Εϊ τις χριστιανός ελαιον \άπενέγκοι\ εις ιερόν έ3νών ή συναγωγήν 

Ιουδαίων εν ταίς έορταίς αυτών ή λύχνους απτοί: άροριζέσ3ω. ίο 

οβ Εϊ τις κληρικός ή λαϊκός από τής άγιας εκκλησίας άψέληται κηρόν 

ή ελαιον: άροριζέσ3ω καί τό έπίπεμπτον προστι3έτω με3' ου ελαβεν. 

ογ Σκεύος χρυσοϋν ή άργυροϋν άγιασ3έν ή 63όνην μηδείς ετι εις 

οίκείαν χρήσιν σφετεριζέσ3ω. παράνομον γάρ. εί δέ τις ψωρα3είη, 

έπιτιμάσ3ω άψορισμω. α 15 

οδ Επίσκοπον κατηγορη3έντα επί τινί παρά αξιόπιστων άν3ρώπων, 

καλεϊσ3αι αυτόν άναγκαίον ύπό τών έπισκόπων. καν μεν άπαντήσοι 

καί όμολογήσοι , έλεγχ3έντος αυτού όριζέσέάω τό έπιτίμιον. εάν δέ 

καλούμενος μή ύπακούση: καλείσ3ω καί δεύτερον, άποστελλομένων επ' 

αυτόν δύο έπισκόπων. εάν δέ καί ούτως μή ύπακούσοι, καλείσ3ο) 20 

καί τρίτον, δύο πάλιν έπισκόπων άποστελλομένοον προς αυτόν, εάν 

αυτών μή δεχόμενος. Ιιαββί βίί&ηι ηι, ηίδί φΐοά σχόλιον κ, κανών ©ί; μη 

δεχόμ' νος δοηΙιϋιΐΓ. 

α) ορα τής εν Κωνστανηνουττόλει α καί. β κανόνα α καί ι καί εκ τής προς 

Αόμνον ετπστολν;[£] κανόνα β τού αηίου Κυρίλλου. 

1 ή υποδιάκονος (V ΗΡΟ, Ιιαίιβηί βπι. — 2 * του πάσχα α<Μ. ΙΙΡβ. — οϋ νηστεύοι ηυ Η, 

ού πιστεύει II*, οϋ νηστεύει ΡΟ. ηι ιιί ηοε. — 4 εί (Εί Η) δέ λαϊκός εΐη, άφ. ΗΡ. ιη ιιί ηθ5. — 

5. 6 β==Μ, 36(1 Ο Εϊ τις επίσκοπος, ή άλλος κληρικός, νηστεύει. — 6 νηστεύει II βί α βοΐΎββίοΐ’β ηι, ϊη 

<γιιο νηστεύοι ίαοΐ’αί.— τών ροβί μετά αιΜΐίΗ, <γηο<1 ηοη α§ηο8βΐί ιη. — έορτάζειΟ, συνεορτάζειΠο. 

έορτάζοι βίΐαιη ϊη, 8βά α βοιτββίοΓβ ΐάβηι έορτάζει. — 6. 7 δέχοιτο Ρ. — 7 παρ’ (V Ο, 1ιαΐ>βί ο. 

— τι (V Η. — τοιούτον τι Η, ββά ηι=Μ. — 8 λαϊκός ή, Ο. — 9 άπενέγκοι (V Μ, άπενέγκη ΙΙΡ. — 

ιερόν βίΐαηι ιη, ιερά Η. — εις ροδί ή α<Μαηί ΗΡΟγ. — 10 ή αηίβ εν Ο, 8β(1 ο (Ιΐββί έορταϊς ρΓαβίβι·- 

ηιΐδβηηι βΐί οεβΐίαηίΐα, ηΐ ία11οι·, Οίβι-ΐβΐ) —Μ. — άπτει ΗΡ, άψη Ο. — 11 άφέληται βίΐαηι ιη, 

άφέλοιτο 8ραη£βηΙ)6Γ£Ϊιΐ8. — 12 καί ·>■ ελ. ηο Ηο. — 13 Σκεύος αργυρού, ή χρυσού, ή ό&όνης, 

άγιασθέν, μηδείς Ο. ιιί ηο8 βίΐαηι ο, ηϊβΐ μιιοΟ νβΐ ή νβΐ καί αηίβ άργ. 1β§ΐ (ίΐοϊί, ηύΐ ή ιη, καί Η. 

— 15 άφοριζέσθω ηι, 8βά ΐη ιηαΓ§;ΐη6 άφορισμψ. — 10 παρά βίΐαηι ο, ύπό Ο. — ρΐ'ο άνθρώπων Ο 

καί πιστών προσώπων, 8β(1 β=Μ. — 17 τών (V ΗΡ, Ιιαίιβί ηι. — άπαντήση ΗΡ, άπαντήσοι βίΐαηι ηι. 

— 18 όμολογήσοι βίΐαιη οιη, ηΐβΐ ηηοά βί Ιιοο νοβαίιιιΐο βί ϊη ρΐ’αβββΛβηίβ άπαντήσοι ιιΐίΐηιΐδ 

Ιϊίβΐ’ΐδ ΐη ηι 8πρβΓ30ΓΪρίηηι ββί η: όμολογήση ΗΡ, άπολογήσοιτο Ο. -— ριο έλ. αύ., ηηο<ϊ ρταβΟβί 

βίΐαηι ιη, ΙΙΡο ή έλεγχθείη, ηΐδΐ μηοιΐ °θείη ρι-ο ηιοι·β βιιο Ρ. — έξοριζέσθω ιίπ, όρίζεσ&αι ΙΙΡο. 

— έάν δέ βίΐαηι ηι, εί δέ ΗΡ. — 19 ύπακούση ηι α βοπ'ββίοΓβ. ΐιίβηι α ρΐ’ΐιηα ηιαηιι βί Ο ύπακούσοι, 

υπακούσει Ρ. — έπί Η, βίΐαηι ηι επ’. — ΐηίβΓ δεύτερον βί έάν νβΓδ. 20 δύο έπισκόπων άποστα- 

λέντων πρός αυτόν * Ο, δβά β=Μ. — 20. 21 νβιώα έάν-ί-αύτόν (V Η, Ιιαίιβί ηι. — 20 οϋτω ΡΟ. 

— ύπακούση Ρ, έπακούση β, έπακούσοι (ββΛ η βυρβΓ οι δβηρίο) ιη. — 21 άποσταλόντων Ο, 

στελλομένων Ρ, ηιβ=Μ. 



καί όντως καταφρονήσας μή άπαντήσοι : η σύνοδος άποφαινε- 

σθ'ω κατ’ αυτού τα δοκούντα, όπως μη δόξγ κερδαίνειν φυηοδικών. 

Εις μαρτυρίαν την κατά επισκόπου αιρετικόν μη προσδίδεστε, υε 

άλλα μηδέ πιστόν ενα. επί στόματος φάρ δύο η τριών μαρτύρων στα- 

5 θήσεται παν ρήμα. 

"Οτι μη χρή τον επίσκοπον τω άδελφω η τω* υίω η έτέριμ συη- ο~ 

γενεϊ χαριζόμενον το αξίωμα της επισκοπής χειροτονειν ον βούλεται, 

κληρονόμους γάρ της επισκοπής ποιεϊσθαι ού δίκαιον, τα τού θεού 

χαριζόμενον πάθει ανθρώπινο*. ού γάρ την τού θεού έκκλησίαν 

ίο ύπό κληρονομιάν οφείλει τι^εναι. εί δέ τις τούτο ποιήσει: άκυρος 

μεν έστω η χειροτονία, αυτός δέ έπιτιμάσθω άφορισμω. α 

Εί τις ανάπηρος γ τον οφθαλμόν η το σκέλος πεπληγμένος, άξιος οζ 

δέ εστιν επισκοπής: γινέσθω. ού γάρ λώβη σώματος αύτον μιαίνει, 

άλλα ψυχής μολυσμός. Ρ 

15 Κωφός &έ ών καί τυφλός μή ^ινέσθω έπίσκοπος, ούχ ως μεμιασμέ- οη 

νος, άλλ’ ίνα μή τά εκκλησιαστικά παρεμποδίζοιτο. 

Έάν τις δαίμονα εχη: κληρικός μή γινέσθω , αλλά μηδέ τοίς πι- ο$ 

στοίς συνευχέσθο*. καθαριστείς δέ προσδεχέσθω καί έάν γ άξιος, 

ηινέσθω. ϊ 

2ο Τον ε| εθνικού βίου προσελθόντα καί βαπτισθέντα ή εκ φαύλης π 

διαηωηής ού δίκαιόν έστι παρ’ αυτά προχειρίζεσθαι επίσκοπον, άδι¬ 

κον γάρ τον μηδέπω πείραν έπιδειξάμενον έτέρων είναι διδάσκαλον, εί 

μή που κατά .θείαν χάριν τούτο ηένηται.^ 

α) ζήτει της εν Αντιόχεια κανόνα κ7. 

β) ζητεί τής εν Νικαία κανόνα α. 

7) όρα τού αηίον Τιμοθέου κανόνα η. 

5) δβηηίίιΐΓ: Σχόλιον. "Ορα ποιους λαϊκούς ό άττοστολικός ούτος κανών 

ού βούλεται παρ’ αυτά χειροτονεϊσθαι καί σκόπει ότι ό μεν δεύτερος τών ε’ν 

Νίκαια κανόνων επεται τούτω, ό οε ι τών ε’ν Σαρδική μάχεται ού όι’ όλου, άλλα 

1 ουτω Ο. — άπαντήσοι (δ6<1 η 8ΐιρβΓ οι δΟΓΐρίο) ΐη, άπαντήση ΗΟ , ύπαντήση Ρ. — 

3 προσδέχεσ&αι ΗΡγο. —4 ροδί ενα ΗΡΟγ αιΜαηί μόνον. ροδί μόνον Ο : φησί γάρ δ νόμος, άβίβίο 

γάρ α ιιοΐ)ΐδ αηίβ δύο ροβΐίο βί ϊη ιη£. εκ! φησί αάδΟΓΐρδΐί ^αΐίΐ^ν ίη αΐΐϊβ — καί ρτο ή Ο, 

86<1 ο=Μ. ϋβαί. χΐχ 15. Μαίίΐι. χνΐΐϊ 16. Τΐιηοίΐι. I ν 19. — 6 "Οτι ού χρή οιηΐδδο τόν ΗΡ : ιη=Μ. 

α<1 ή ρΓΪιΐδ ο: „αί. ή τα> συγγενεΐ“. — *τψ /V Η. — ρΓΟ έτέριμ ηι τω, δβ(1 ίάβιπ ΐη ιη£;. έτέριμ. 

— 7 χαρίζεσθαι Η. — τό·νχαριζ. νβΓδ. 9 Γν Η, ΐηνβηΐηηίηΓ ΐη ηι. — εις τό Ρο. — όν βούλεται 

χειροτονειν Ρ. ρι·ο δν Ο ούς αυτός, 86(1 ο=Μ. — 8 αηίβ ποι. Ο αάάΐί αυτού, ο=Μ. — 9 &εού ο, 

Χριστού Ο. — 10 κληρονόμους ΗΡο. — ώφείλει Η, ηηοά βιηβηοΐανΐί 8ραη§βηΙ>. — ποιήσοι Ο. 

— 10. 11 ακ. μενέτω ΗΡ, ακ. μένετω ο. — 12 Έάν τις Ο. — ή ρΓΟ η Ρ. — 13 επισκοπής βίίαηι ΐη, 

ΐάβηι ΐηιη§. έπίσκοπος, «,ίςμιβ ΐία Η, (Ιΐδίΐηοίΐοηβ ρο*ί εστιν ροδΐία.— 15. 16 ώς βεβλαμμένος Ηο.— 

16 παρεμποδίζηται Ο. — 17 μή γιν. κληρ. Ρ. — 18 καθαρ&είς Ρ. — ή Η, Ιΐίΐββΐ ηι. — 20 ές 

έθνών πρ. Ο, ο υί ηοδ. έθνηκού Μ. — καί βαπτ. „άε8ηηί ϊη <ιιιϊύα/<ϊαιη“ ο. — φαύλου Η, φαύλης 

βίΐαιη ηι. — 21 πάραυτα ΐη, παραυτά Ο, παραυτίκαΗο. — πρ. εις έπισκοπήν Ο, πρ. επίσκοπον ο. — 

μηδέ ποοπείραν Η, δβά 8ραη$βηΙ>. ιιί ηοδ. — 22 έπιδεςάμενον ο. — 23 γίνεται Η, γένοιτο Οι\ 
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ττα Εϊπομεν δτι μή χρή επίσκοπον ή πρεσβύτερον κα^ιέναι έαυτόν εις 

δημοσίας διοικήσεις, αλλά προσευκαιρεΐν ταίς· έκκλησιαστικαίς χρείαις. 

ή ιτει5έσ3·ω ούν τοϋτο μή ποιεϊν ή χαίάαιρείσλάω. ούδείς γάρ δύναται 

δυσί κυρίοις δουλεύειν κατά τήν κυριακήν παρακέλευσιν. 

ττβ Οίκέτας εις κλήρον προχειρίζεσ3·αι άνευ τής των δεσποτών γνώμης 5 

ούκ έπιτρέπομεν επί λύπη των κεκτημένων. οίκων γάρ ανατροπήν το 

τοιούτον εργάζεται, εί δέ ποτέ καί άξιος ψανείη οίκέτης προς χειροτονίαν 

βαθμού, οΐος καί όήμέτερος Όνήσιμος έψάνη, καί συγχωρήσουσιν οί δε- 

σπόται καί ελευ^ερώσουσι καί τού οίκου εαυτών εζαποστειλωσι: γινέσλάω. 

κγ Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος στρατεία σχολάζων καί βου- ίο 

λόμενος άμγότερα κατέχειν, ρωμαϊκήν αρχήν καί ιερατικήν διοίκησιν : 

χα$αιρείσ$ω. τα γάρ Καίσαρος Καίσαρι καί τα τού -θεού τώ 3εω. 

ϊΐδ "Οσης υβρίσει βασιλέα ή άρχοντα παρά το δίκαιον, τιμωρίαν τιν- 

νύτω' καί εί μεν κληρικός, χαλάαιρείσλάω' εί δέ λαϊκός, άφοριζέσέάω. 

'Τε α Έστω οέ ύμϊν πάσι κληρικοΧς καί λαϊχοις βιβλία σεβάσρ,ια καί ίο 

άγια τής μεν παλαιάς διαθήκης Μωϋσέως πέντε· γένεσις, έξοδος, 

λευϊτικόν, αριθμοί, δευτερονόμιον * Ιησού Ναυή εν κριτών εν Ρού.5 

εν βασιλειών δ' παραλειπομένων τής βίβλου τών ημερών δύο. 

'Έσδρα δύο' Έσ$ήρ εν Μακκαβαίων εν Σολομώντος τρία, παροιμίαμ 

μερικώς, δτι μηδε πάντα κωλύει λαϊκόν, άλλ’ ώρισμένως πλούσιον καί σχολα¬ 

στικούς αγοραίους, ίπ πιαΓ^ίηβ: ϊδε τής εν Νικαία κανόνα β, τής εν Νεοκαισα- 

ρεία κανόνα ιβ, τής εν Ααοδικεία κανόνα γ και τής εν Σαρδική κανόνα ι, της εν 

Κωνσταντινονπόλει α και β κανόνα ιζ. 

α) άναγίνοοσκε τής εν Ααοδικεία κανόνα νώ καί τής εν Καρώαγένη 

κανόνα κδ. 

1 ού ρτο μή ΗΡ. — ή πρεσβ. Ο, ΕώύθΙ ο. — κα&εΐναι Ο, ο=Μ. —· 4 δυσίν ηα. — 

τήν Γ\υ Η. — 5 συγγνώμης Ρο. — 6 οΰκ-ί-γάρ Η, ΙιώόβΙ πχ, ηΐβΐ ςμιοίϊ λοίπη τών δεσποτών τών 

κεκτ. δοηρίιχηχ ΐΐχΐ βδί. — ροδί τών, αηΐβ κεκτ. αϊ. &ριΐ(1 ο αάοΐιιηΐ δεσποτών. — 7 τοιοΰτο ηχ. — 

κατεργάζεται Ο, ο=Μ. — 7 φαν. ό οίκ. ΗΡ. — 8 οΐος Όνήσιμος ό ήμέτερος άνεφάνη Ο; έφάνη 

βίϊίΐΐΏ ο. — Μ καί συγχωροΰσιν, δβΛ ΐη πχ§. γρ. καί συγχωρήσουσιν. ββά συγχωροΰσιν Ο. — 9 έλευ- 

θεροΰσι Ο. — εαυτών Γν Η, ΙιαββΙ ιη. — έςαποστελοΰσι Η, έςαποστέλλουσι Ο, ιη=Μ. — 11 Ιεραρ¬ 

χικήν Η. — 12 του Καίσαρος Η. — τφ (\) Η. — 13 Ως τις Ρ. — παρά τό δίκ. Λυ Η, ΐχαββΐ ιιι. — 

15 Έστω πάσιν ύμίν Η. δέ τν βΐΐίΐιη Ρ, ιη=Μ. ςμχαβ βχ γ α<1 Ιχιιηο οαηοηβηχ πηηοΐανϊ, χχΐηχΐδ ΐηοβΓία 

Γηϊΐιϊ νΐάβηίιπ·, φίπηι πί ρΓοίβιτβ αηιΐβίΐιη. Ιώτηχη Πηϋίΐΐίΐβ ΐη γ ηοη ιχοηχΐηαι-ΐ οβΓίιιηχ βδί. — 

16 Μώσεως Η, Μωσέως Ρ, ιη=Μ. — 17 άρ. καί δευτ. Ο. — Ί. του Ναυή Ο, Ί. Ναυή Ρο, Ί. υίοΰ 

Ναβή ο, Ί. υίοΰ Ναυή Η. — τών κρ. Ο. — τής 'Ρούθ Ο. — 18 βασ. τέσσαρα ΗΡΟ. — β'ρτο 

δύο Ρ. — 19 Έσδρα δύο ίν Η. — Έσδήρ Ο, Έστήρ Η, Εσθήρ Ρ. βχ πχ ηοίαΐχΐΓ: ,,έσδρα δυο, 

εσ&ηρ — Μακκαβαίων." δβά αηίβ Μακκ. Ο Ίουδείθ, Ιν. ,,Ίουδείθ εν.] £>ββ/ί ίη αΙΧ$ ΕάΐΙίοηϊΙκ&. 

Οοάια.8 (ρχοίρΐΐ. ιηαηιι βχαναΐϊ <ιιιο$ νΐάΐ (νΐάΐ αηίβιη ΐη Ο-αζα Έβρΐα οοίο) οηιηββ οτηΜηηΙ, εχσβρίο 

ηηο, ηοη ηταίοβ ίαηιεηηοΐοε, αΙ<ιηε τηβιηύΓαηβο, %ηΐ ηητηεταίητϊ326. Ζοηαναζ άεηϊ^χιε βχρηβ/ββ άΐαίΐ 

Ιϊδχητη ^άΐΐδοβ Ηοο Αρο/ίοΙΐαο οαίαίορο ηοη οοηΐΐηενΐ."· ΟοτΕΐ.ΕΚΐυδ. — (ο) Μακκαβαίων. τρία. 

Ίώβ, εν (ρ) ψαλμοί εκατόν πεντήκοντα. 2ολομώνος βιβλία τρία, Ο ιώϊ ΐη ο αά (ο) : αϊ. 

Μακκαβαΐκών νβϊ Μαχαβαϊκών, αά (ρ)\ αϊ. ψαλτήριον, εν· αΛ (<ι): αϊ. Σολομώντος νβΐ Σολομών, 

τρία. αΗ νοοβηι τρία νβΓδίΐδ 19 ηάδοηρίηηι α 8ραη§βη5βΐ'§ΐο: Ηα,βο β( ςιηαβ /β^ηηηΐηη αά 

Δανιήλ ν/ηηβ ΐη ιηανρΐηε Οοάΐοΐχ /ε<7 βαάοη /α.Ηβιη αηίί^ιια ηιαηα /ηήρία /ηηΐ. — Μαχαβαϊκών 
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Εκκλησιαστής, άσμα ασμάτων προφητών δεκαδύο * εν Ησαίου, 

Ίερεμίου εν, Ιεζεκιήλ εν, Δανιήλ εν. εζω-θεν οε ύμϊν προσιστορείσθω 

μανθάνειν υμών τούς νέους τάς σοφίας τού πολυμαθούς Σιράχ. 

ήμέτερα δέ, τούτ'1 εστι τής καινής διαθήκης, ευαγγελία δ, Ματ- 

5 θ-αίου, Μάρκου, Λουκά, Ίωάννου* Παύλου έπιστολαι ιδ' Πέτρου έπι- 

στολαί ούο* Ίωάννου τρεϊς’ Ιακώβου μία’ Ιούδα μία* Κλήμ,εντος 

έπ-ίστολαί δύο καί αί διαταηαι ύμϊν τοΐς έπισκόποις δι' εμού Κλή- 

μεντος εν οκτώ βιβλίοις προσπεφωνημέναι, άς ού χοή δημοσιεύειν 

επί πάντων διά τα έν αύταις μυστικά* καί αί πράξεις ημών τών 

ίο αποστόλων. Ύαύτα δε περί κανόνων διατετάχθω ύμϊν παρ' ημών, 

ώ έπίσκοποι * ύμεΐς δέ έμμένοντες αύτοις σωθήσεσθε καί ειρήνην 

εξετε, άπειθούντες δέ κολασθήσεσθε καί πόλεμον μετ' άλλήλων 

άΐδιον εξετε, δίκην τής άνηκοΐας την προσήκουσαν τιννύντες. ο θεός 

δέ ό μόνος άΐδιος * καί τών όλων ποιητής άπαντας υμάς διά τής 

ΐδ ειρήνης έν πνεύματι άηίω σθενώσει καί καταρτήσει εις παν εργον 

άηαθόν άτρεπτους, αμέμπτους, ανεκκλήτους καί καταξιώσει τής 

αιωνίου ζωής συν ήραν διά τής ρ.εσιτείας τού ήγαπημένου παιδός 

αυτού Ιησού χριστού τού θεού καί σωτήρος ημών , μεθ' ού ή δόξα 

αύτω τω επί πάντων θεω πατρί συν άγίω πνεύματι τώ παρακλήτω 

20 νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν. 

τρία. Ίώβ εν. ψαλτήριον εν. Σολ. Η. Μακκαβαίων, τρία. Ιώβ, εν. Ψαλτήριον εν. Σολ. Ρ. ,,Μαχ- 

χαβαίων. τρία.] Ιάβηι Μ8 1326. Μαχχαβαίων δ'. ηοη ίΐα δβηβ.“ ΟοτΕΕΕαιυδ. Σολομώντος δ'. 

προφητών βιβλία μέν ιβ'. τών μικρών, τών μεγάλων δέ δ'. ΠΟθγ γο&. ραιϋδ. 1326 Οοίεΐεηΐ. 

1 προφήται δεχαέξ Ο, δειμιεηΙΐΟιίδ ιΐδίμιο αά έξωθεν ρΓαβίεπηΐδδΐδ. ε: ,,α/. προφητών 

δεχαδΰο , εν Ήσαΐου, εν Τερεμίου, εν Ιεζεκιήλ, εν Δανιήλ, έν.“ — Ησαίου, εν. Ρ. — 

2 προϊστορείσθω Μ. — προσιστορείσ&ω υμΐν Η, προσιστορείσθωσαν υμΐν Ρ, πι=Μ, ηΐδΐ <}ΐιοά 

προσιςορ. δΟΓΪΜΙιΐΓ. — 3 τήν σοφίαν ΗΡΟ. — Συράχ Η. — 4 (τής χ. διαθ.) Ρ. — τέσσαρα 

ρΓο δ ΗΡΟ. — 5 δεκατέσσαρες ρτο ιδ ΗΟ. — 8 δει ρι·ο χρή Η. — 10 Ταΰτα·}-20 Γν Η, ςμιΐ 

δΐιΟδΟΓΪρδίί Τέλος τών άποστολικών κανόνων. Ιιαθβηί Ριη, δεά αάάΐίΐδ ΐη ιηαΓ§;ΐηε Ρ νειώίδ Ιιΐδεε : 

ΙΙίβη ϊη ηοηηΙΙΐ» βάίΙΐοη£δη8 αάάαηίαν, φίΜΒ α ΙβχΙιι Ζοηατχ αδβναΐ. — 13 τίνοντες Ρο. — 

14 * αγέννητος Ο, ο=Μ. — 15 σ&εν. καί είΐαιη ο, δεά Ο ηϊΐιΐΐ ηΐδΐ ένώσει. — καταρτίσει ΡΟ. 

— 16 άν. καταξιώσει τε τής Ο. — 18 μετ’ ού Ρ. — 19 θεφ καί πατρί έν (ο σύν) άγ. Ο. — 

20 νυν τε καί Ο. — „ νΐΐίηια υβχδα (ΐη ηι) ν&οβηΐΐοτ τηαηαβ ϊη ιηαν<}ΐηβ αά/βχίρ/ϊΐ1·1. αηηε ΐηάε 

α ό θεός ν. 13? — αμήν ί\) Ριη. — Αποστόλων εύροντο κανόνες τέλος Ρ. 

ΝηιηβΓΐ οοίεΐεηαηΐ α ηοδίεΐδ ΐία άΐίϊεηιηί, ιιί νε^αΐα ρπνηα Οοίβίει-ίΐ εχ ηοδίιάδ α εί β, 

ΐΐΐΐηδ δεοηηάα εχ ηοδίΓΪδ γ εί δ οοηάαία δΐί, αρηά ΐΐΐιιηι ΙΙΙ·*-ΙΧ νοοεηίαι· <γιιΐ ηοΜδ ε·>-ια 

ααάΐαηί, τε^αΐα άεοΐνηα ηοδίταδ ιβ εί ιγ εοηιρΓεΐιεηάαί, ιιηάεεΐιηα ηοδίΓαηι ιδ, άηοάοοΐιηα 

ηοδίταδ ιε εί ις οονηρΐεείαίαι·, ΧΙΙΙ-ί-Χνί αρνιά ηοδ ιζ·νχ ηιιιηεΓεηίιΐΓ, Γε§η1α XVII Οοίεΐεηί 

ε ηοδίΓΪδ χα-νχδ εοιηροδΐία δΐί. ]αιη ΧνΐΙΙί-ΧΧΧΐν ϊΠΐαδ ηοΜδ κε·ί-μα, Πΐΐαδ XXXV ηοΜδ 

μβ εί μγ. άεΐηάε Οοίεΐενΐΐ ΧΧΧνΐ·}-ΟΧνΐΙΙ=:μδ·ί-ος. ηοδίταε νε^αΐαε οζ εί οη ]ιιηείαε οοίε- 

ΙεΓΐαηαιη Ι^ΧΙΧ είίίοΐιιηί. Οοίείετΐΐ άεηϊ(γιιε ΡΧΧ·ίΌΧΧνΐ ηοΟΐδ οθ·}-πε. 

ΗαΙοαηάεΓ εαηοηεδ ηαηνεναί οοίο^ϊηία ηιιαίιιοι·. ηανη ΐηάε α εαηοηε ηοδίΓο ιδ δίη§ιι1ο- 

ταην εαρίίαιη ηαηνοΓΪ εΐδ, (γηοδ ΙΐΟβΓ ιηοηαεεηδϊδ αάδΟΓΪρίοδ ΙιαΟεί, ιιηο ιηϊηοΓεδ δΐιηί, ςηνινη 

Γβ^ιιίαηι ηααιη ηοδ ίεΓίΐαιη άβεΐπιαηι ΙιαΟεηιιΐδ οαηοηΐ άιιοάεεΐιηο αάηεχπίδδεί ,,ό Ζουϊχκαεύς“. 

εοηδρΪΓαί εηιη ιηοηαοεηδΐ βάϊίΐο Ζοηαναε ρανϊδΐηα, ηΐδΐ (γιιοά εί Ηαίοαηάει· εί Ζοηαναε εάίίοΐ’ 

ΓΤοηίο ϋηοαεηδ (?) εαηοηεδ ηοηηηΐΐοδ ίΓαηβροηαηί: 



"Ορος κανονικός των άγιων αποστολών, 

α ΕΓ τις εν τη έβδομάδι της λαμπροφόρου άναστάσεως ήγουν της 

διακαινησίμου σμικρύνει μίαν των ημερών καί ού τιμήσει όλην την 

εβδομάδα ώς μίαν ημέραν, έορτάζων 3 . . . . ικώς καί ού πα- 

νηγυρικώς, η ,εφά^ηται καμάτου: εχει την μ.ερίδα μετά. \ούδα τού 

προδότου καί καταγέσ3ω μετά Ιουδαίων των 3εοκτόνων. . 

β ΕΓ τις ού καταδέχεται παρ’ ετέρου νίψασ3αι τούς πόδας, άνά3εμα 

έστω. 

γ ΕΓ τις μεταλάβη το σώμα τού κυρίου καί λούσεται, επικατάρατος 

έστω, κα3ώς ειπεν 6 κύριος. ίο 

$ ΕΓ τις εισφέρει ύδωρ εις το στόμα καί ούτως κοινωνήσει, επικατά¬ 

ρατος έστω. 

ε ΕΓ τις εν ονείρω πορνεύσει καί την αύριον κοινωνησει, επικατάρα¬ 

τος έστω. 

ς' ΕΓ τις έξέλ3οι εκ της εκκλησίας πριν άπολύσει ό ίερεύς: έπικατά- 15 

ρατος έστω. 

ζ ΕΓ τις λέγει τον άδελφόν αύτού μωρόν : κα3ώς ειπεν ό κύριος, ένο¬ 

χος έστω της γεέννης τού 7τυρός. 

η ΕΓ τις καταλαλεί πατρός η μητρός η άδελφού, επικατάρατος έστω, 

η γάρ καταλαλιά ού μη άφήσει τον άνθρωπον στα3ήναι ερ.προσ3εν 20 

τού 3εού. 

& ΕΓ τις εν τη τραπέζη ούκ έκδέχεται πάντας, άλλα πλεονεκτεί τον 

ετερον: ώς φονεύς κρίνεται. 

ι ΕΓ τις άλλάζει κύνα προς πρόβατον καί το πρόβατον άγάγη εις 

μνήμην άγιου ή την τιμήν τού κυνός: επικατάρατος έστω, κα3ώς 25 

ένετείλατο ό 3εός τω Μωϋσή. 
πιοηβεβηδΐδ ξγ Η&ΙοαικίΓο βδί ξβ, Β. ϋηεαβο ξγ 

ξδ ξε ζτ 
ξε > ξγ ξδ 

ξτ ζδ ξε 

ζζ ζτ ξζ· 
1ΐΙ)θΓ πίθθηηαηηΐ&ηϋδ ηοδίππη ΟΓίΙΐηβιη βχΜβθΓβ νΐάβδ,ΐιΐΓ, ν. εαη. ιγ. αά εαηοηβηι Ηα1οαικΙι·ί 

ξγ 8ραη^βηΐ)βΓ§ΐιΐ8 αάβοΓΐρδϊί: Ονάο οαηοηιιτη ραηΐιιΐηιη ϊτηηιηίαΐητ ίη ϋοά. Μεενηι. ηαηι Οαηοη 
Ηΐο 63. εβ 64. εί οαηοη 64. εβ 65. εί οαηοη 65. εβ οαη. 63. 

1 Ρΐ’ϊιηιΐδ θ εοάΐεβ νΐηοΐοΐιοηβηδΐ (Ιιϊδί. §ΐ’αβε. 45 ε£. Β&ιηΐιβεϋ εοηιηιβηί. νϋΐ ρ. 904 

βά. Κοίΐαι·) Ιιαβε βάϊάϊί Βΐεΐίβΐΐΐιΐδ, ηυβιη ι-βείβ δβιηρβΓ 1β§ΐδδθ εοάΐεβιη (Ιαβΐίο. Γο^ανβΐ’αιη 

νϊηιιη αΐΐςμιβηι άοεΐιπη νϊηάοβοηαβ νίνβηίβιη , υί Ιΐΐιηιιη ηιαηα δεηρϋιιιη άβηιιο ϊηδρΐεβΓθί. 

ρΓΟίηϊδϊΙ; ϋΐβ, δβ<ϊ ρτοηιϊδδϊδ ηοη δίβίΐί. — 2 τή εβδομάδα εοά. ? — 3 διαχαινισήμου εοά. εί. 

ΟοίβΙβΓ. βεεί. §Γαβε. ιποπαιπ. I ρ. 726 ΑΒ. — σμ.ιχρυνεΐ? — 4 θητιχώς β<Β<Βί Βϊεΐίβΐΐϊιΐδ, 

<1ιιΐ ςιιϊά ϊη εοάΐεβ δεπρίαιη δϊΐ 1β§ϊ ηοη ροβδβ αιιείοτ βδί. — 5 έπάψηται εο<1. — 15 απόλυσή βάί- 

<1ΐΙ εοηίχα εοάϊεϊδ αιιείοΐ’ϊί&ίβιη ΒΐοΙίοΠΐαβ , ν. ΒβτηΙΐΒ,ΓοΙγ \νϊδδβηδε1ΐ3,ίΊ1ϊο1ΐ6 δγηί&χ ά. υηβείι. 

δρΓ. ρ. 400. — 17 Μ&ίίΐι. ν 22. — 24 άγάγει. — 26 ϋθΐιί. χχΐϊϊ 18 Οοηδί. αροδί. IV νπ. 



’Ο των τριχών άπτόμενος καί το πρόσωπον τύπτων καί επί ζωής ία 

καί επί .θανάτου ανάθεμα έστω. 

'Ο λύων άρον γονέων καί επί ζωής καί επί θανάτου ανάθεμα έστω, φ 

Εί τίς φάηει αίμα κτενών: επικατάρατος έστω. ιγ 

6 Εί τίς συντυγχάνει εν τή εκκλησία τοΰ θεού είς τήν θείαν λεί- 

τουργίαν : επικατάρατος έστω. 

Εί τίς τα στάχυα τά άποπίπτοντα ουκ αφήσει συλλέγειν τοίς πτω- εε 

χοις: επικατάρατος έστω. 

Εί τίς άπαρχάς άλωνος ή τής ληνού, καθώς εΓπεν ο θεός τω Μωσή, 

ίο ου άώσεί τή εκκλησία ή τω πτωχω: επικατάρατος έστω. 

ΕΓ τίς δνλοι* άντίψυχα τοϊς μάντεσίν ή λαμβάνει γραπτά ή οίοοΐ*: *<Γ 

ουκέτί πιστοί, άλλ’ ουάέ χριστιανοί. 

Ει τις αδελφόν άιαβάλλει, συν τω διαβόλω κατακέκριται. ΐή 

VI. 
Τής γενομένης συνόδου επί Κυπριανού τού άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Καρ- 

ΐδ γηδόνος επισκόπων πδ, συναχθέντοιν είς τήν αυτήν Καρχηδόνα , περί τού δείν 

βαπτίζεσθαι τούς αιρετικούς, ήτις σύνοδος προγενέστερα μέν έστι τής έν Νίκαια, 

δευτερεύει δέ διά τήν τής οικουμενικής συνόδου αυθεντίαν: Άπόφασις ε’πισκοπούν, 

άριθμω πδ, ερμηνευθεισα ελληνιστί ε'κ των ρυιμαϊκών , περί τού δείν βαπτίζε- 

σθαι τούς αιρετικούς, συναχθέντων είς Καρχηδόνα καλάνδαις σεπτεμβρίαις 

20 από Αφρικής καί Νουμιδίας καί Μαυριτανίας, μετά πρεσβυτέρων καί διακόνοιν, 

παρόντος καί τού πλείονος μέρους τού λαού, άναγνωσθέντων γραμμάτων Ίουβια- 

νού επισκόπου προς Κυπριανόν καί Κυπριανού προς τον αυτόν Ίουβιανόν περί 

τού δείν βαπτιζεσθαι τούς αιρετικούς, άναγκαίον δέ ήγησάμην , ώ Θεόφιλε , δη- 

λοισαί σοι ου μόνον ώς ό μακάριος άπεκήρυξε τούς σχισματικούς καί τό βάπτισμα 

25 άνεθεμάτισεν αυτών, αλλά γε καί έξ άρχαίυιν ικανοί τέλειοι καί έμφρονες ε’πίσκοποι 

περί τούτου συνελθόντες καί κοινή σκεψάρ.ενοι ύβρισαν τούς σχισματικούς ερχο¬ 

μένους είς τήν εκκλησίαν άναβαπτίζεσθαι, άκυρούντες καί άναθεματίζοντες τό 

παρά των αιρετικών ήτοι σχισματικών διδόμενον βάπτισμα, καί περί τούτου σύνο¬ 

δον συνεκάλεσαν είς τήν Καρχηδόνα επισκόπων τον αριθμόν πδ, μεθ’ υιν καί 

30 Κυπριανός ό αρχαίος καί διάσημος επίσκοπος καί τάς αποφάσεις έκαστου δηλώσαί 

σοι έσπούδασα, ού μήν αλλά καί τών ε’πισκόπων επιστολήν γραφείσαν παρ' 

αύτοιν περί τού βαπτίσματος, έτι καί τού μεγάλου Κυπριανού άποστείλαί σοι 

έσπούδασα. 

Επιστολή γρχφεΐσα παρά τίνών επισκόπων, ων εις ήν Κυπρια- 

35 νός ό αρχαίος καί διάσημος επίσκοπος προς ετέρους επισκόπους 

1 τύπτον. — 1 κτίνων. — 11 * δίδει. — 14 ρ. 49—59 Μ. ΣΓΝΟΔΟΣ Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ επί 

Κυπριανόν τοΰ άγιωτάτου επισκόπου Καρχηδόνος καί μάρτυρος ϊηδοΐ’ϊρδΐί Ζοηαταβ βιΐΐΐϊο ρ&Γΐ- 

«ΐοηκΐδ (ίΐηηΐ 1618) ϊ. Ρ. ή έν Καρχηδόνι γινόμενη σύνοδος, ής έςήρχεν ό μ^γας Κυπριανός, ό 

ίερόμαρτυς επίσκοπος ών Καρχηδόνος £. — 20 Νουμηδίας Μ. — 30 διάσϊμος καί αρχαίος Μ, 8β(1 

ΙϊΙβΓΐδ α βΐ β ΐιηροδίίΪΗ ογΛο βιηβηάαίιΐδ βδί. — 34 Επιστολή τοΰ μεγάλου Κυπριανού προς τον 

Ίοβιανόν καί εκείνου συνεπισκόπους ϊηδΟΓΪρδΐί Ρ. οβίβπιπι Ζοηαΐ’β,β 86 κατ’ επιτομήν ΐαηίιιιη 

οίΐηοηβδ οοηοϊΐϊΐ ο£ΐι·11ΐ£ΐ§;ΐηΐβη8Ϊ8 δΐιύ Οχρη&ηο ΙκαΕϊίΙ αΐΐαίιιπιηι άϊχΐί ρ. 275 Β οά. ραπΐδ. Ιΐοεί 



περί τού δεΐν βαπτίζεσ^αι τούς αιρετικούς. Κυπριανός, Λιβεράλιοζ, Καλ- 

δώνιος, Ίουλ'.ανός, Πρίμος, Κιλίκ'.ος, Πολύκαρπος, Νικόδημος, Φίλ'ς, 

ΜαροΟκίος, Σούκεσσος, Λουκιανός, Όνοράτος, Φουρτουνάτος, Ούΐκτωρ, 

Δονάτος, Λουκίος, Ήρκουλάνε^ος, Πομπόνίος, Δημήτριος, Κου'ίντος, 

Σατουρνΐλος, Ίαννουάρίος, Μάρκος, άλλος Σατουρνϊλος, άλλος Δονά- 5 

τος, 'Ρογοτίανός καί Σικάτος Ούανουαρίω, Μαίμμίνω καί Σατουονίλω, 

Μαξλμίανω, Ούΐκτορι, Κασίω, Προκουλω, Μολεανω, Γαργίλίω, άλλω 

Σατουρνίλω, Νεμεσίανω, Ναμττύλω, ’ Αντωνίανω, Ρογοπανω καί 

’ Ονοράτω, άγαπητοις άδελφοϊς, γαίρειν. Έν κοινοβουλίω οντες, 

άγαπητοί αδελφοί, άνέγνωμεν γράμματα ά^' υμών άποσταλέντα ίο 

περί τών παρά τοϊς αίρετικοϊς ^ σχισματικούς δοκούντων βεβαπτί- 

σλάαι ερχομένων προς τήν καθολικήν εκκλησίαν, ^τις έστί μία, έν ■/} 

βαπτιζόμε3·α καί άναγεννώμε-θα* περί ών καί πεποί-θαμεν καί υμάς 

αυτούς εκείνα πράττοντας την στερρότητα τού τής καθολικής εκκλη¬ 

σίας κανόνος κρατειν. ορ.ως, έπεί συγκοινωνοί ημών έστε καί συζη- 15 

τησαι περί τούτου διά την κοινήν αγάπην έ^ελησατε, ου πρόσφατον 

γνώμην ουδέ νυν ηδρασμένην προσφέρομεν, άλλα τήν πάλαι υπό 

τών προγενεστέρων ημών μετά πάσης ακρίβειας καί έπιμελείας δε- 

δοκιμασμένην καί ύφ' ημών παρατηρηΒεϊσαν κοινωνοϋμεν ύμιν καί 

συζεύγνυμεν, τούτο καί νυν γειροτονούντες, οπερ διά παντός ασφαλώς 20 

κρατύνομεν, μηδένα βαπτίζεσ,άαι δύνασ.θαί ε£ω της καθολικής εκ¬ 

κλησίας, ενός οντος βαπτίσματος καί έν μόνη τγ καθολική εκκλησία 

υπάρχοντος. γέγραπται γάρ’ εμέ εγκατέλιπον. πηγην ύδατος ζώντος, 

καί ώρυζαν έαυτοις λάκκους συντετριμμένους τούς μη δυναμένους ύδωρ 

συσχεϊν. καί πάλιν η αγία γραφή προμηνύουσα λέγει · από ύδατος 25 

άλλοτρίου άπέχεσλάε καί από πηγης άλλοτρίας μη πίητε. δει δε καί 

κα$αρίζεσ$αι καί άγιάζεσ^αι το ύδωρ πρώτον υπό τού ίερέως, ίνα 

βηΐιη νβιώα κατ' επιτομήν α1>8ΐηί α 1ΐ5ι·ο Αη§ιΐδίΐ Ο&ΙΙαηάίΐ (§), οχιιβηι βάϊίοΓ ροτΐδίβηδΐδ Ζοηαπιβ 

οοηίαΐϊί, 1β§αηίαι· ίδ,ιηβη ίη ΐ’β§ϊο αίΓοιχηβ, πχβάΐοαβο δοίΐΐοβί βί 1ιβηΓΪοί&ηο(Ιι). <χηΐ ΙΐΟη ηΐδΐ 

ναηβίαίβιη Ιβοίΐοηΐδ βηοίανβΓΟ, οιηη βάΐίΐοηβ ρ&Γίδΐβηδΐ οοηδβηίΐΐ’β οβηδβηάΐ δΐιηί, βίδΐ βάΐίοΓβιη 

§3,11ΐοηηι ηιιιηβΐ’β βιιο οοηίβΓβηάί αοοηι·αίβ Γαηοίιιηι βδδβ ΟαΜίο. — 35 διάσ'ίμος Μ. 

1 ηβςμιβ ΐη ηοχηΐηΐ5\ΐδ ηβομιβ ΐη βίδ <χιιΐ ηοππηΐβιΐδ ΐιηροδΐίΐ δηηΐ αοοβηίιιηπι αρΐοΐΐηΐδ 

ςαχάςιααιη ηχαίανΐ: ς^ααιη δαβοηΐο δβρίΐιηο βχβηηίβ , ιχηο Ιιαβο ΐη §Γ3,6οαηι δβηηοηβηι χτβΓδα 

δηηί, Ιιαηή δοΐο &η νοοαίβδ οοιτΐρΐ δοΙιιβΓίηί, ςμι&β αηίβίΐ ρνοΛποοΙιαηίιΐΓ. οβΓίπηι βΓαί Πρίμος, 

'Ονωρατος , δΐπιϊΙίΛ Γβδίΐίιιβηάα ίαΐδδβ , δΐ ηχοΓβηι ι-οηιαηηηι δβςμιί νβΐίβιηαδ: οχιιβιη ιιΐηιηα 

οο§ηΐίιηη Ιιαίχηβηηί ςτίΐβοηΐΐ ΐηίβΐ’ρΓβίβδ ηβοηβ ΐ£ηοι·&Γβ ιηο. ίαίβοΐ'. — 9 ΚΑΝΩΝ Α ΐηδΟΓΪρδΐΐ Ρ 
(οί. ρα£. 41, 19), <χπΐ δΐ πιΤίΓΐοαδ ^α1η ηΐΐαίαβ βχοβρβΓΪδ, (ΐηίΐβ &ηίβ ρ. 38, 9 Έν «αρχή! ηοδ 1β§ιιη- 

ίιΐΓ, οτηηΐίΐ ρταβίοηπΐδΐί:. — 10 σταλέντα Ρ. — 11 παρά τών τοΐς β,Ιβοίο περί Ρ, περί τών 

— 11. 12 βαπτίζεα&αι Ρ. — 13 άναγεννόμε&α Μ. — 14 του ηυ Ρ. — 15 κανόνος Λν Ρ. — κατα- 

κρατεΐν Ρ. — 15. 16 συζητήτε Μ, ζητήσαι Ρ. — 16 ήθελήσατε Ρ. — 19 υμών Γ. — κοινούμε&α Ρ. 

— 20 συζεύγνοιμεν Μ. — δπως διά Ρ. — ΐσχυρώς καί ασφαλώς Ρ. — 27 κρατούντες ρ.ηδ. Ρ. — 

23 3βι·βηι. ΐΐ 13. — 24 καί ρι-ο τούς Ρ. — 25 Ρΐ'ονβι·1>. ΐχ 18 §παβο. — 26 άπόσχεσθε Ρ, άπέ- 

σχεσ&ε §, άπέχεσΟαι Μ. — καί αΙΙβΓαηι ηυ Ρ. — 27 άπό Ρ, δβ(1 υπό 
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όυννηθή τώ ίοίφ βαπτίσματι τάς αμαρτίας τού βαπτιζομένου άνθρώ- 

που άποσμήζαι. διά τε Ιεζεκιήλ τού προφήτου λέγει ό κύριος' καί 

ραντίσο) υμάς ύδατι καθαρώ καί καθαριώ υμάς καί δώσο) ύμϊν καρ¬ 

διάν καινήν καί πνεύμα καινόν δώσο) έν ύμΐν. πώς δέ δύναται καθα- 

5 ρίσαι καί άγιάσαι ύδο)ρ αυτός ακάθαρτος ών καί παρ' ον πνεύμα 

άγιον ούκ εστιν; λέγοντος τού κυρίου εν τοις άριθμοϊς- καί πάντων ών 

αν άψεται ό ακάθαρτος ακάθαρτα εσται. πώς βαπτίζων δούναι άλλω 

άφεσιν αμαρτιών δύναται ό μή δυνηθείς τα ίδια αμαρτήματα εζω τής 

εκκλησίας άποθέσθαι; αλλά καί αυτή ή έρώτησις ή έν τώ βαπτίσματι 

ιυ γινόμενη μάρτυς εστί τής αλητείας, λέγοντες γάρ τώ έζεταζομένω’ 

πιστεύεις εις αιώνιον ζωήν καί άφεσιν αμαρτιών; ούκ άλλο τι λέγορ.εν 

εί μή έν τή καθολική έκκλησία δοθήναι δύνασθαι. παρά δέ τοις αίρε- 

τικοίς, όπου έκκλησία ούκ εστιν, αδύνατόν έστιν άφεσιν λαβειν τά άμαρ- 

τήματα καί διά τούτο οί των αιρετικών συνήγοροι ή τήν έπερώτησιν 

15 οφείλουσιν άλλάζαι ή τήν αλήθειαν έκδικήσαι, εί μή τι αύτοϊς καί τήν 

έκκλησίαν προσνέμουσιν, ούς βάπτισμα εχειν διαβεβαιούνται. άνάγκη 

δέ εστι καί χρίεσθαι τον βεβαπτισμένον^ ϊνα λαβών χρίσμα μέτοχος 

γένηται χαρίσματος χριστού, εύχαριστία δέ εστιν δθεν χρίονται οί 

βαπτισθέντες ελαιον έν τώ θυσιαστήριο) ηγιασμένου, άγιάσαι δέ ελαιον 

2υ ού δύναται αιρετικός ό μήτε θυσιαστήριον εχο)ν μήτε έκκλησίαν' δθεν 

ού δύναται χρίσμα τό παρά πάν παρά τοις αίρετικοίς είναι, πρόδηλον 

γάρ εστιν ήμιν μηδαμιώς δύνασθαι παρ'1 έκείνοις άγιάζεσθαι ελαιον εις 

εύχαριστίαν. είδέναι γάρ καί μή άγνοεϊν όφείλομεν ότι γέγραπταΐ’ 

ελαιον άμαρτωλού μή λιπανάτω τήν κεφαλήν μου, ο δή καί πάλαι έμή- 

25 νυσε τό πνεύμα το άγιον εν ψαλμοϊς, μήπως έζιχνιασθείς τις καί άπό 

τής εύθείας οδού πλανηθείς παρά τοις αίρετικοίς τοϊς τού χριστού άν- 

τιπάλοις χρισθή. πώς δέ εύζηται ύπέρ τού βαπτισθέντος ούχ ίερεύς, 

άλλ’ ιερόσυλος καί άμαρτωλός, λεγούσης τής γραφής * ό .θεός αμαρ¬ 

τωλών ούκ ακούει, άλλ’ εάν τις θεοσεβής γ καί το θέλημα αύτού ποιή, 

3ο τούτου ακούει; διά τής άγιας έκκλησίας νοούμεν άφεσιν άμαρτιών * 

τις δέ δύναται δούναι, όπερ αύτός ούκ εχει; ή πώς δύναται πνευμα¬ 

τικά έργάζεσθαι ό άποβαλών πνεύμα άγιον; διά τούτο καί βαπτίζεσθαι 

2 άποσμίξαι Μ. — ό Λν Ρ. — Εζβοΐι. χχχνΐ 25, 26. — 3 καθαρώ ΰδατι Ρ. — 

4-ί-6 πώς·ί-εστιν Γ\ν Ρ. ς[ΐιαο ρΓαβίβπηΐδδει βααΐ ΐπ βΟϊΙΐοηβ ίιαθβηί §1ι, 86(1 ών αύτός καί παρ’ ώ 

πν. §1ι. — 6 Νιιιη. χΐχ 22. — 7 άν /V Ρ. — 7. 8 β. δύναται αλλψ δούναι ά. ά. ό μή Ρ, 86(1 §=ιηοη. 

— 11 εις Λν Ρ. — άμαρτιών λαμβάνειν Ρ. — 12 εί μή ότι Ρ. — δύναται Ρ. — 13. 14 αδύνατον 

αμαρτημάτων άφεσιν λαβειν καί Ρ. — 15 άλλάςαι όφείλουσιν Ρ. — 18 χαρίσματος Γν Ρ, χρίσμα¬ 

τος §5: ςριοά βάΐίοΓ ραΐ’ΐδΐεηδΐδ β Ογρηαηο χάριτος βογϊΜ ναΙΙ. — εύχάριστα Μ. —- 

18. 19 εύχαρ.·νήγιασμένον Γ\ν Ρ. — Ρβ&ΐιη. οχΐΐ 5. — 20 δύν. ό αίρ. Ρ. — 27 εϋξεται Ρ. — 

ούχί Ρ. — 28 γρ. οτι ό Ρ. — «Τοίιαηη. ΐχ 31. — 32 βαπτίζεσθαι καί Γν Ρ, Ιιαθβί εΐϊαηι §. 



καί άνανεούσ$αι οψείλει ό προς τήν έκκλησίαν κενός ερχόμενος, 

ϊνα έσω διά τών άγιων άγιασ^ή. γέγραπται γάρ' άγιοι έσεσ^ε, ότι 

εγώ άγιός είμι, λέγει κύριος * ί'να καί επί πλάνγ} βουκοληλάείς εν τω 

άλη$εϊ καί εκκλησιαστικά) βαπτίσματι καί αυτό τούτο άποδύσεται, ©τι 

προς .θεόν ερχόμενος άνθρωπος καί ιερέα έπιζητών έν πλάνη εύρελάείς 5 

ίεροσύλω προσέπεσε[ν]. δοκιμάζειν γάρ έστι το τών αιρετικών καί σγι- 

σματικών βάπτισμα το συνευδοκεϊν τοις ύπ' εκείνων βεβαπτισμένοις. ού 

γάρ δύναται έν μέρει ύπερισχύειν. εί έδυνήόάη βαπτίσαι, ισχυσε καί 

άγιον πνεύμα δούναι, ει ούκ έδυνήάάη, ότι έξω ών πνεύμα άγιον 

ούκ έχει, ού ούναται τον ερχόμενον βαπτίσαι, ενός όντος τού βαπτί- 

σματος καί ένός τού άγιου πνεύρ.ατος καί μιας εκκλησίας ύπό 

χριστού τού κυρίου ημών επάνω Πέτρου τού αποστόλου άρχή^εν 

λέγοντος της ένότητος τε$εμελιωμένης. καί διά τούτο τά ύπ' αυτών 

γινόμενα, ψευδή καί κενά ύπάρχοντα, πάντα έστίν άδόκιμα. ούδέν γάρ 

δύναται δεκτόν καί αιρετόν είναι παρά τω θεω τών ύπ' εκείνων γινο- 15 

μενών, ούς 6 κύριος πολεμίους καί άντιπάλους αυτού λέγει έν τω εύαγ- 

γελίω * ό μή ών μετ’ εμού κατ' εμού έστι καί ό μή συνάγων μετ’ 

εμού σκορπίζει, καί ό μακάριος άπόστολος Ιωάννης έντολάς κυρίου 

τηρών έν τή επιστολή προσέγραψεν * ήκούσατε ότι αντίχριστος έρχε¬ 

ται. νυν δε άντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, ο5εν γινώσκομεν ότι έσχατη 20 

ώρα έστίν. έζ ημών έξήλ^ον, άλλ' ούκ ήσαν έξ* ημών, εί γάρ ήσαν 

έ'ξ ημών , μεμενήκεισαν αν μεθ’ ημών. ό'θεν καί ημείς συνιέναι και 

νοειν όγείλομεν, εί οι έχ$ροί κυρίου καί οί αντίχριστοι οονομασμένοι 

δυνατοί είεν χάριν δούναι τω κυρίω. καί διά τούτο ημείς οί συν 

κυρίω όντες καί ενότητα κυρίου κρατούντες καί κατά τό ά£ίωμα 25 

αυτού χορηγούμενοι την ίερατείαν αυτού έν τή έκκλησία λειτουργούν- 

τες όσα οί άντικεΐμενοι αύτω , τούτ’ έστι πολέμιοί τε καί αντίχριστοι 

ποιούσιν, άποδοκιμάσαι καί άποποιήσαι καί άπορρίψαι καί ως βέβηλα 

έχειν ό<ρείλομεν καί τοις από πλάνης καί άπό στρεβλότητος έρχο- 

μένοις έπίγνωσιν τής άληάάινής καί εκκλησιαστικής πίστεως δούναι, 30 

καλδ' όλου θείας· δυνάμεως μυστήριον. ένότητός τε καί πίστεως άληέάείας. 

1 καί νίάβίιιι· {κΙίαΐβΒβ: οοιίβχ Μ Ιιοο Ιοοο Ιλοογ. — κενός /ν Ρ. — 2 Ριβνΐί. χΐχ 2 χχ 26. 

— γάρ ότι άγιοι έα., καθώς Ρ. — 3 καί ό επί Ρ. — πλάνης Ρ, δβιΐ πλάνη 1ι§·. — 4 αυτός 1ι§. — 

άποδύσηται ός τις Ρ. — 6 προσέπεσε Ρ. — 8 ήδυνήθη Ρ. — 9 ή ούκ Μ. — ήδυνήθη Ρ. — 

10 τόν \ιι καί υθγκ. 1. —· 11 ένός όντος τού Ρ. —13 τής /ν Ρ. — 14 ουδέ Ρ. — 15 αίνετόν Ρ. 

— τιρ γυ' Ρ. — 16 άντιπάλλους Μ. — Ιαιο. χϊ 23. — 16. 17 τοις εύαγγελίοις Ρ. — 

19 «Ιοϊιαηη. I Π 18 19. — προέγραψεν Ρ. — ότι ό άντ. Ρ. — 20 καί νυν δέ Ρ. — 21 ήλθον Ρ, 

Η§=Ρ. — * ρ-εθ’ Ρ, δβά ές 1ΐ£. — 21. 22 εί γάρ·νήρ.ών Γν Ρ. — 22 μ,εμενήκησαν Μ. — 22. 23 ιυν. 

δφείλομεν καί νοειν ώς οί Ρ. — 23 όνομ.ασρ.ένοι Μ. — 25 Ιόντες Ρ, δβά όντες ίΐ£·. — κ. τήν 

άζίαν Ρ, δβά ^=ιηοη. — 26 χωρηγούμενοι Μ. — 27 τε λ^Ρ. — 29 άπό αΐίβηιιη Ρ. — 30 επί 
γνώσει Ρ, επίγνιυσιν βίϊίΐηι 1ι§. — 31 ρο&ί πίστειυς αι16. καί Ρ. 



Κυπριανός ειπεν · Ηχούσατε, αγαπητοί συνεπίσχοποι, τί μοι έγραψεν α. 

Ίουβιανός ό συνεπίσχοπος ημών, συμβουλήν παρά της μετριότητας μου 

βουλόμενος λαβεϊν περί τού άνοσίου χαί άνομου βαπτίσματος τών 

αίρετιχών χαί τί αύτω έγώ αντέγραψα, δογμ,ατίζων δ άπαξ χαί δεύτε- 

5 ρον χαί πολλάχις έχρίναμεν, τούς αίρετιχούς τούς προσερχομένους τη 

έχχλησία βαπτίσματι βαπτίζεσθαι δεϊν χαί άγιάζεσθαι. έπειτα άνε- 

γνώσθη ύμϊν χαί άλλα γράμματα Που βίαν ου, δι' ών κατά το αυτού 

ευσεβές άντιγράφων ήραν ου μόνον συνεπευδόχησεν, αλλά χαί τη έπι- 

γνώσει τού αληθούς χάριν ώμολόγησεν. ύπόλοιπον ούν περί αυτού τοτί 

ίο εχαστος ύμών φρονεί είπειν, μηδενός άψ' ημών εν τούτω χρινομένου, 

μηδέ εί εναντία φρονοίη, χαί άχοινωνήτου γινομένου, ούτε γάρ τις έπί- 

σχοπον εαυτόν χαθίστησιν ουδέ τυραννιχή αύθαδεία εις άνάγχην τού 

έπεσθαι αυτω τούς συνεπισχόπους βιάζεται, οπότε εις εχαστος έπίσχοπος 

εξουσίαν έχει πράττειν έλευθερίως ά φρονεί. ώς γάρ αυτός άλλον χριναι 

ΐδ ου δύναται, ούτως ουδέ ύπό άλλου χριθήναι. περιμένομεν γάρ πάντες 

την τού χυρίου ημών Ιησού χριστού χρίσιν, δς χαί μόνος εξουσίαν 

έχει έπισχόπους χαθιστάν έν τη αυτού εκκλησία χαί ενός έχάστου την 

πράξιν έξετάζειν χαί δοχιμάζειν. 

Κεχίλιος άπό Θισπόλεως ειπεν Έγώ εν βάπτισμα [έν] μόνη τη έχχλησία β 

20 οιδα χαί έκτος της εκκλησίας ούδαμού * ένθα γάρ έστι το εν βάπτισμα, 

όντως χαί ελπίς άληθείας έστί χαί πίστις. ούτως γάρ γέγραπταΐ’ μία πί- 

στις, [μία] ελπίς, έν βάπτισμα ούχί παρά τοις αίρετιχοϊς, παρ' οις ούδεμία 

έλπίς χαί πίστις, όπου πάντα ψευδή, οπού έξορχίζει δαιμονιζόμενος, 

μυστήριον έρωτα ου το στόμα λοιμώδη χαί ιώδη φθέγγεται, πίστιν δέ 

25 δίδωσιν άπιστος, άγεσιν αμαρτιών παρέχει αμαρτωλός καί εις όνομα 

χριστού βαπτίζει αντίχριστος, ύπισχνεϊται ζωήν νεκρός, ειρήνην δίδω- 

σιν ειρήνης άλλότριος , .θεόν έπιχαλεϊται βλάσφημος, ιερατεία χέχρηται 

άσεβής, θυσιαστήριον προτίθησιν ιερόσυλος, θεω θυσίαν προσφέρει 

ό διαβόλω ύπηρετών. οί αύτοις συνηγορούντες είπατωσαν ταύτα 

3ο πάντα ψευδή είναι περί τών αίρετιχών, εϊγε τισίν άναγχάζεται ή 

έχχλησία συνευδοχεϊν ϊνα χωρίς βαπτίσματος χαί άφέσεως άμαρτιών 

1 ϊη ιχΐίΐ,Γ£. όρος α. Μ. — 2 Ιοβιανός Ρ. — 4 εγώ αύτφ Ρ. — 6 επειτα δέ άν. Ρ. — 

7 Ιοβιανού Ρ. — 8 εΰσ. άντίγραμμα ού μόνον ήμΐν συνευδόκησεν Ρ, συνεπευδόχησεν £. — 9 τής 

αλήθειας Ρ. — τό Ρ. — 16 υμών Ρ. — ύμον Ρ. — 16 καί /ν Ρ. — μόνον Μ. — 17 επίσκοπον Ρ. 

— αυτού Ρ. — 19 οαρΐίηιη ηιιιηβη ηοη ίκΙάιιηίαΓ ΐηΡ. — Καικίλλιος Λιβεράριυς εί. Ρ, Λιβέριος §. 

•— Έγώ μ Ρ. — §ν υΐ καί ρ. 40, 1 Μ. — [έν] /ν ΡΜ. — 21 ουτω Ρ. — Ερίΐθβ. ΐν 5. — 

22 [μία] έλπίς Ρ, α<Μ. μία έλπίς §, μία Ηοο Ιοοο Μ. — ού γάρ τοίς Ρ, ούχί 

παρ’ αΙ»]βοίο αι-ίΐοιιΐο — 23 πίστις καί έλπίς Ρ. — 30 τών §1ι. — παρά αιρετικών 

ναι·. Ιβεί. ΐη ήηβ Ηθη Ρ. — ιδού τίσιν Ρ, εβά Ιι§=Μ, ηϊδΐ ςαοά εί γέ τισιν δοηβαηί. — 

31 * συνδραμεΐν οοάβχ ναΐϊοαηιχβ, οιι]ιΐδ Ιβοίΐοηβδ ιη».Γ§;ϊηϊ 1ίΐ>Γΐ βαΙΐΛίκϋηΐ ϊηδοπρίαθ 
θαόβηίιΐΓ, 1ΐ£=Μ. 
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τοιούτοις κοινο^νεϊ’ οθεν, αδελφοί, φεύγειν καί εκκλίνειν οφείλομε» 

καί χωρίων εαυτούς άπό τοιούτων πλημμελημάτων καί εν βάπτίσμα 

κατέχειν το μόνον εν τη εκκλησία υπό θεού δεδωρημένον. 

γ Πρίαμος άπο Μαστρίππης εΓπε[ν]· Αογρ,ατίζω πάντα άνθρο)πον από 
αίρέσεως ερχόμενον δείν βαπτίζεσθαι. μάτην γάρ αυτόν εκεί βαπτίζε- 5 

σθαι, μη όντος εί μη ενός βαπτίσματος έν τη εκκλησία μόνη, επεί καί 

6 θεός εις καί βάπτίσμα εν καί εκκλησία μία, εν η έστι το βάπτίσμα 
καί ό άγιασμός καί όσα άλλα εις σωτηρίαν καί εις ζο)ήν αιώνιον επιτε- 

λειται.τά γάρ εξω της εκκλησίας γινόμενα εις ου δ εν τούτων άφικνεϊται. 
δ IIολύκαρπος άπο 'Αδραμύντου είπεν’ Οί το των αιρετικών βάπτίσμα ίο 

δοκιμάζοντες το ήμέτερον άδόκιμον ποιούσιν. 
ε Νούσατος άπό Θάννου βασιλέως ειπεν' Έπεί πάσαι αί γραφαί μαρτυ- 

ροϋσι περί ένός καί μόνου τού εν τη εκκλησία σοηηρίου βαπτίσματος, 

οφείλομεν την ημετέραν πίστιν όμολογήσαμ ινα τούς αιρετικούς καί 
σχισματικούς προσερχομένους τη εκκλησία μετά τό ψευδές: εκείνων 15 

βάπτίσμα τω άληθεΐ βαπτίσωμεν. καί διά τούτο εγώ τούς έκεϊθεν 

ελθόντας πάντας έβάπτισα καί τούς άπο κλήρου αυτών λαϊκούς 

έστησα. 
<7 Νεμεσίανός άπό Οουβούνων ειπεν’ Ο διδόασιν αιρετικοί καί σχισματι¬ 

κοί μη είναι άληθες πάσαι αί άληθεϊς γραφαί μαρτυρούσιν , επεί αυτοί 
οί προεστώτες αυτών ψευδόχριστοί εί σι καί ψευδοπροφήται, λεγοντος 

τού κυρίου διά τού Σολομώντος’ δς έρείδεται επί ψεύδεσιν , ούτος 
ποιμανεϊ άνέμους. ό δ’ αυτός διώξεται όρνεα πετώμενα. άπέλειπε γάρ 

οδούς τού εαυτού άμπελώνος, τούς δε άξονας τού ίδιου γεωργίου πεπλά- 

νηται. διαπορεύεται δε δι’ άνύδρου έρημου καί γήν έπιτεταγμένην 

δίψώδεσιν, συνάγει δε χερσίν άκαρπίαν. καί πάλιν’ άπό ύδατος άλλο- 

τρίου άπόσχου καί άπό πηγής άλλοτρίας άπόσχου, ϊνα πολύν ζήσης 
χρόνον, προστεθή δε σοι ετι ζωής, καί εν τω εύαγγελίω ό κύριος 
ειπεν’ εάν μή τις γέννησή εξ ύδατος καί πνεύματος ου δύναται είσελ- 

θείν εις τήν βασιλείαν τού θεού’ τούτ' εστι τό πνεύμα το εξ άρχής 
έπιφερόμενον. ουδέ γάρ δύναται ούτε πνεύμα χωρισθήναι τού ύδατος 
ούτε τό ύδωρ τού πνεύματος, κακώς ούν προστίθενται οί λεγοντες 
μόνη τή χειροθεσία λαβόντας αυτούς τό άγιον πνεύμα κοινωνεϊν τη 

20 

^ «/ 

30 

1 συγκοινωνήση Ρ, κοινωνή — 2 τούτων αμαρτημάτων — 3 τού ρι-ο ύπό Γν; Ρ. — 

δωρούμενον §. — 4 μαστρίπης Ρ. — είπε Ρ. — 5. 6 βεβαπτίσθαι Ρ. — 7 έστι ί\) Ρ. — 10 άπό ΓνΡ. 

— Αδραμέντου Ρ, βεθ Αδραμύντου §. — 11 ποιουσι Ρ. — 12 Νουσάτος Ρ, Νουβάτος Ρ ν&Γ. Ιβοί. 

— Έπεί Γν Ρ, επειδή §. — 13 βαπτίσματος σωτηρίου Ρ. — 17 κληρικών § εί Ρ ναι·. Ιεοί. — 

19 είπε Ρ. — Βάπτίσμα δ δίδωσιν αιρετικός καί σχισματικός Ρ, εεά §—Μ.— 20 αληθείς Ρ, 

ϊι&θεί βΐίαια £. — 21 ΐηάε α νοεβ λέγοντας ιΐδμιιε αθ εαη. ζ οιηηΐα ρΓαείεπηΐδδα ϊη Ρ. — 

22 ΡΓονειώ. ζχ 12. — 23 διόςεται Μ. — 26 Ρτονειώ. ΐχ 18. — 29 θοΐιαηη. ϋΐ 5. 
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εκκλησία, οπότε σαφές έστιν έχάτερον μυστήριον τού βαπτίσματος καί 

τού πνεύματος δεΐν αυτούς άναγεννηθήναι εν τή εκκλησία, ίνα υιοί 

γένωνται θεού, λέγοντος τού αποστόλου Παύλου* σπουδάζοντες τηρειν 

τήν ενότητα τού πνεύματος εν τω συνδέσμω τής ειρήνης, εν σώμα καί 

5 εν πνεύμα, κα-θώς χαί έχλήθητε εν μια έλπίδι τής κλήσεως υμών, εις 

χύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα, ταύτα πάντα εν τή έχχλησία λέγει, 

χαί πάλιν εν τω εύαγγελίω λέγει ό κύριος* το γεγεννημένον εκ τής σαρ- 

χος σάρξ έστι χαί το γεγεννημένον εκ τού πνεύματος πνεύμα έστι[ν]* 

πνεύμα ό θεός, ώστε πάντα τα υπό τών αίρετιχών πραττόμενα σαρκικά 

ίο έστι, λέγοντος τού αποστόλου* φανερά δε εστι τά έργα τής σαρχός, 

άτινά έστι πορνεία, άχαθαρσία, ασέλγεια, είδωλολατρεία, φαρμα¬ 

κεία, έχθραι, ερεις, ζήλοι, .θυμοί, διχοστασίαι, φθόνοι, αιρέσεις χαί 

τά όμοια τούτοις. κατακρίνει ούν ο μαχάριος απόστολος συν αύτοις τοις 

άμαρτωλοις χαί τούς αίρετιχούς. χαί διά τούτο, αν μή τύχωσι τού εν 

15 τή έχχλησία άγιου βαπτίσματος , σωτηρίας τυγειν ου δύνανται, αλλά 

μετά τών λοιπών αμαρτωλών χαί αιρετικών είσιν. εν ημέρα γ κρίνει ό 

χύριος χαταχριθήσονται. 

Ιανουάριος από Λαβής εΓπε[ν]* Κατά τά προστάγματα τών άγιων ζ 

γραφών κρίνω οείν πάντας τούς αίρετιχούς βαπτίζεσθαι χαί ούτως 

•20 εις τήν άγίαν εκκλησίαν προσδέχεσθαι. 

Λούχιος από Καστρογάλβας είπεν 'Ο χύριος εν τώ εύαγγελίω εΐπεν *· η 

υμείς έστε το άλας τής γής' εάν δέ τό άλας μοιρανθγ, έν τίνι άλισ.θή- 

σεται; εις ούύεν ισχύει ετι, εί μή βληθήναι έξω χαί χαταπατεισθαι 

ύπό τών άνθρώπων. καί πάλιν μετά τήν άνάστασιν τήν εαυτού άπο- 

25 στελλών τούς ίδιους αποστόλους λέγεί' έδόθη μοι πάσα εξουσία εν 

ούρανω χαί επί γής' πορευθέντες ούν μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, 

βαπτίζοντες αυτούς εις τό όνομα τού πατρος χαί τού υιού χαί τού 

άγιου πνεύματος, οπότε ούν σαφές έστι τούς αίρετιχούς, τούτ' έστιν 

εχθρούς τού χριστού # μή ορθήν εχειν τού σωτηρίου μυστηρίου τήν 

30 παράδοσιν* μηδέ** δύνασθαι ζυιοποιήσαί τινα πνευματική ομολογώμ 

μωρανθέντας αυτούς χαί έξω όντας τής έχχλησίας άγίω βαπτίσματι 

βαπτίζειν ερχομένους όφείλομεν. 

Κρήσκης από Κρήτης είπεν Έν τοσούτω πλήθει άγιων ιερέων $ 

άναγνωσθέντων γραμμάτων τού άγαπητού ημών χαί συνεπισχόπου 
3 Ερθβδ. ΐν 3 4. — 8 Ιοίιαηη. ίϊί 6. — 10 Οαΐαί. ν 19—21. — 18 Ιαννουάριος Ρ. — 

εΐπε Ρ. — 21 Γαστρογαλβής Ρ. — * φησίν Ρ. — 22 ΜαΜώ. ν 13. — 23 ςμιαθ ϊηίβΓ είς ούδέν θΙ 

πνεύματος νβΓδ. 28 ιηβάΐπ δΐιηί, αοη 1β§ιιηΙιΐΓ ΐη Ρ. — 25 Μαίίΐι. χχνϊϊϊ 18 19. — 29* θεού Ρ1ι§, 

νβιώδ, ρΓοχϊηια μή>παράδ. ν. 30, ςααβ αθδχιηΐ α Ρ, 1β§ιιηίιΐΓ ΐη — 30 * φανε'ρωαιν ϊι%. — 

**μή δεΐν Ρ. — 32 β. αυτού; έρχομενους Ρ. — 33 Κρίσχης Ρ. — είπε Ρ. — Ιερών Μ. — 

ηααβ ΐηίΟΓ Έν οί ρ. 44 ν. 2 χοίνο» ττιργΗπ πι ρ 



Κυπριανού πρός’Ιουβιανόν, ετι και προς Στεγανόν, καί τοσαύτγ μαρτυρία 

χρησαμένων άγιων γραφών, ώς άξίως πάντας πεισθήναμ ν.ρίνω καί 

αυτός τούς αιρετικούς και σχισματικούς, όπόταν εις την έκκλησίαν 

την καθολικήν έλθεϊν θέλωσι, μη πρότερον δεχθήναι πριν έζορκι- 

σθώσι καί βαπτισθώσι, χωρίς εκείνων των έν τή εκκλησία βαπτι- 

σθέντων καί άποστάντων. ου γάρ όφείλουσι μετανοησαντες χειροθεσίας 

μόνης τυχεΐν. 

ι Νικομήδης από Σεργεμέων εΐπεν' Ή έμη άπόφασίς έστιν αύτη, ίνα οί 

αιρετικοί τή εκκλησία προσερχόμενοι βαπτισθώσιν, επειδή μηδεμίαν 

εξω άφεσιν αμαρτιών είλήφασιν υπό τών αιρετικών βαπτισθέντες. 

ιο Σεκουν δ ι αν ός από Κ αρινδίας εΐπεν' Όπότε ό κύριος ημών Ιησούς χρι¬ 

στός λέγει' ό μη ών μετ' έμού κατ' έρ,ού έστι, καί Ίοοάννης ό απόστο¬ 

λος τούς έζερχομένους της εκκλησίας αντίχριστους ονομάζει: αδί¬ 

στακτους εναντίους καί έχθρούς τού χριστού όντας καί αντίχριστους 

ίο 

ονομασθέντας αδύνατόν έστιν ύπηρετησαι χάριτι θεού καί σωτήριοο 15 

βαπτίσματι. καί διά τούτο κρίνω τούς τά σπήλαια τών αιρετικών εκφυ- 

γόντας καί τή εκκλησία προσελθόντας βαπτισθήναι παρ' ημών, ούς ό 

κύριος ήξίωσεν ονομάσαι φίλους. 

ιβ Φίλίξ άπό Γαβετών εΐπεν' Ως τυφλός τυφλόν οδηγών άμα αύτω εις 

βόθυνον έμπίπτει, ούτως καί αιρετικός αιρετικόν βαπτίζων τω βαπτι- 20 

ζομένρ) συν αποθνήσκει, καί διά τούτο παρ' ήμϊν τον αιρετικόν βαπτι- 

σθήναι αεί, ϊνα μή ημείς οί ζώντες νεκροΐς κοινοονήσωμεν. 

ιγ Σούκεσσος άπό Άββιργενμανικής εΐπεν' Αίρετικοϊς ή ούδέν εξεστιν ή 

πάντα εξεστιν. εί δύνα[ν]ται βαπτίσαι, δύνα[ν\ται καί πνεύμα άγιον 

δούναΐ' έπεί μή εχουσιν, ουδέ πνευματικούς βαπτίζουσι καί διά 25 

τούτο κρίνομεν δεϊν τούς αιρετικούς βαπτίζεσθαι. 

ιδ Φουρτουνάτος άπό Θουκχαβόρ εΐπεν' Ο κύριος Ιησούς ό χριστός 

καί θεός ημών έπάνω τού Πέτρου ώκοδόμησε τήν εκκλησίαν, ούκ 

έπάνω τής αίρέσεως καί έξουσίαν τού βαπτίζειν επισκόποις εδωκεν, 

ούχ αίρετικοϊς' δΐ όπερ οί εξω τής εκκλησίας όντες καί ενάντιοι τω χρι- 30 

στω τά πρόβατα καί τήν άγέλην αυτού σκορπίζοντες βαπτίζειν εξω ού 

δύνανται. 
2 Κρίνω α^ηοδοαηί 1ι§. — 4 χαθ. έλθωσι, μή Ρ. — 5 έν ίν Ρ. — 6 ουτοι ργο ού Ρ. — 

8 Νικόδημος §. — Σεργομέων Ρ. — αύτη έστιν Ρ. — 9 έπεί Ρ. — 11 Οτι Ρ, έπεί § ρτο Όπότε. — 

12 Μ&ίίΐι. χΐϊ 30. — 13 ,ΤοΙιαηη. I ϋ 18 19. — 13·>-15 άδιστάχτως·>-δνομασθέντας Γν Ρ. — 15 άδ. 

γα{$ έστιν αυτούς ύπηρετ. Ρ. — 16. 17 τά σπήλ.-νκαί /ν Ρ. — 18 «Ιοίι&ηη. χν 14. — 

17. 18 ούς·νφίλους Ρ. — 19 Φίληξ Ρ, Φήλιξ Ρ ν&Γ. ΙβοΙ. — Γαμετών Ρ, γαβετών §. 

ΜαΙΟι. χν 14. — αύτιμ α; Ρ. — 20 βόθρον Ρ, βόθυνον §. — έμπίπτουσιν· ούτω Ρ. — 23 Σου- 

κέντιος Ρ. — Αβιργεμανιχιανής Ρ. — 24 εξεστιν Ρ. πάντα έστιν Μ. — [ν] Ηα&θί Ρ. — 

25 δέ μή Ρ. — 26 κρίνω Ρ. — 27 θουκχαβώρ Ρ, θακχαβών £. — Ό>30 διόπερ Ρ. — 

28 Μαίίΐι. χνϊ 18. — 30. 31 έναντία τψ Χρ. φρονούντες §, Χρ. ώς τά Ρ. 
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Οηδάτος άπό Θουρβουρβών εΐπεν · Έ^ρ’ όσον τό νδ“ο3ρ τγ τού ΐερέως ιε 

έπικλησει ^ν τγ εκκλησία άγιαζόμενον άποπλύνει τά αμαρτήματα, 

επί τοσούτον τω αίρετικω λόγω ώς φθορα πνι διεφθαρμένου πολύ- 

πλασιάζει τάς αμαρτίας * ο'ί1 ο πάσγ} είρηνγ καί δυνάμει άγωνιστε'ον, 

5 μή τις τήν των αιρετικών πλάνην άφείς τό μόνον της εκκλησίας 

βάπτισμα διστάσγ λαβείν, ο* τις μή βαπτισθείς άλλοτριούται της 

βασιλείας τών ουρανών. 

ΐΐρουατινός άπό Σοφετίης εΐπεν * Ο λεγων τούς· αιρετικούς έζου- ις- 

σίαν εχειν βαπτίζειν είπάτω πρότερον τις ειη 6 κτίστης της αίρέ- 

ιο σεως. εί γάρ από -θεοϋ >7 αϊρεσίς εστι, δύναται εχειν αιρετικός καί 

δωρεάν θεού' εί δε μη εστιν άπό θεού, πώς δύναται αυτός εχειν 

τήν χάριν τού θεού η* άλλω διδόναι; 

Μονούαλλος άπό Γίρβης εΐπεν’ 'Η αλήθεια της μητρός ημών της εκκλη- ιζ 

σίας καί άεί παρ' ημίν ην καί εστι καί μάλιστα εν τω βαπτίσματι της 

ΐ5 τριάδος, τού κυρίου ημών λέγοντος * πορεύεσθε καί βαπτίσατε πάντα 

τά έθνη εις όνομα τού πατρός καί τού υιού καί τού αγίου πνεύμα¬ 

τος. οπότε ούν σαφώς οϊδαμεν τούς αιρετικούς μήτε πατέρα εχειν 

μήτε υιόν μήτε άγιον πνεύμα, δει ερχομένους αυτούς εις την εκκλη¬ 

σίαν την μητέρα βαπτίζειν, ϊνα άηιασθέντες άναηεννηθώσιν άποπια- 

20 σάμενοι καί άποβαλόντες τάς καρκινώδεις αυτών άμαρτίας. 

ΓΙολιανος άπό Μιλέως ειπεν * 'Ορθόν εστι τον άπό αίρέσεως έρχόμε- ιη 

νον εν τγ αγία εκκλησία βαπτίζεσθαι. 

Θέαγνις άπό Ίππώνος Τηγίου εΐπεν’ Ακολούθως τω μυστήριο) τού 

χριστού της ουρανίου χάριτος ής* είληφαμεν βάπτισμα ο έστιν εν τγ 

25 αγία εκκλησία οϊδαμεν. 

Διατίους ό Σαιάδης ειπεν Εμείς, ο έφ' ημίν έστιν, αίρετικω ού 'κοι- χ 

νωνούμεν, εάν μη εν τγ εκκλησία βαπτισθγ καί άφεσιν αμαρτιών λάβγ. 

Προβάτος άπό Σουφίου εΐπεν * Ο δοκιμάζων παρά τοίς αίρετικοίς χα 

αληθές βάπτισμα είναι, τί άλλο η τοϊς αίρετικοίς κοινωνεϊ; 

1 -βήδατος Ρ. — θουρβών είπε Ρ. — Έφ’·}-δι’ δ νβΐ'δ. 4 ίν Ρ. — 4 ειρήνη καί /ν Ρ. — 

5 ϊνα μή ό τήν Ρ. — 6 διστάσει Μ. — * φ Ρ, 56(1 δ §. — 7 τών ουρανών βασιλείας Ρ. — 

8 Προβατιανός Ρ. — '0·}~0σεως νβΓδ. 10 Γν Ρ. — 10 γάρ ι\) Ρ. — έστιν, Ιςει αίρετ., Ρ. Ιςει ό Ρ 

ναι·. ΙβοΙ. — 12 * χαί Ρ. — 18 Μονούαλος Ρ. — Γέρβης είπε Ρ. — Ή·$-τριάδος νβΐ’δ. 15 (V Ρ. 

— 15 ημών ιν Ρ. — πορεύεσθε χαί (V Ρ. — Μαίίΐι. χχνϋΐ 19. — 16 εις τό δνομα Ρ. — 17 οπότε 

ούν (V Ρ. — οϊδαμεν σαφώς Ρ. — 18 πνεύμα άγιον Ρ. — δει ούν ερχομένους Ρ, αύτούς (V Ρ. — 

19 τήν μητέρα /ν Ρ. — άγιασθέντες (V Ρ. — άναγενηθώσιν Ρ. — 19. 20 άποπιασάμενυι-νάμαρ- 

τίας ινΡ. — 21 Πολιτιανός Ρ. — Μίλεως Ρ. οοάΐεβιη Μ Μιλέως θαύαϊδδβ αίϊϊΓηιαΓβ ηβηιίθο, 

«γιιυιη οΐιατία Ιαοβτα ηϊΐιΐΐ δηρβΓδΐί ηϊδϊ ιλέως. Μ βχ βοίίί. ραΓΐδ. ρβίΐϊ. — 22 άγια (V Ρ. — 

23 θέογνης Μ. —· 24 θεού χαί ρι·ο χρ. Ρ. — * ήν Ρ§. — έλάβομεν §. — 26 Σεάδης Ρ. — 

αίρετικοίς Ρ. — 27 βαπτισθώσι §. — λάβωσιν §. — 28 Σοφιστού Ρ, Σοφιβού §. — 29 νθΓθα 

αληθές Γ\υ Ρ. — τί·νχοινωνεΐ ιιοη ΗαθβηίιΐΓ ΐη ΙΠχγο ιηοηαοβηδΐ, νβππη ρΐδ αΛδοηθβνχΠδ κραίϊιηη 

ναουαιη Γβΐΐοίιιτη βδί. β§,ο βα βχ οιΐϊίΐοηβ ραΓίδίβηδΐ ρβίϋ. 
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χβ 'Ορτισιανός άπό Ααβούρης ειπεν’ Οψονται οί αιρετικοί και οί συνή¬ 

γοροι των αιρετικών * ήμεΐς εν βάπτισμα^ δπερ εν τή εκκλησία, οϊδαμεν 

τούτο τή εκκλησία έκδικούμεν. πώς δύναται εν όνόματι χριστού λέγειν 

εναντίους χριστού είναι; 

χγ Κάσιος άπ6 Κομάζων ειπεν’ Έπείυή δύο βαπτίσματα είναι ού δύνανταμ 5 

6 συγχωρών τοις αιρετικόϊς βάπτισμα εαυτόν τού βαπτίσματος απο¬ 

στερεί* δι' 6 έπικυρώ άσ-θενείς τε καί εξίτηλους τούς αιρετικούς βαπτίζειν 

δεΐν , όταν προς την εκκλησίαν ερχωνται, καί $είω καί άγίω λούτρω 

λουσαμένους καί ψωτί τής ζωής ψωτισ$έντας ού πολεμίους, άλλα 

ειρηνικούς, ουδέ μην άλλοτρίους, άλλα τή πίστει τού κυρίου οικείους, ίο 

ού νό-θους, άλλα τού 3-εού υιούς, ούκέτι πλάνους, άλλα της ζωής 7ίν0“ 

μένους εις την εκκλησίαν ύποδέχεσ^αι, χωρίς τουτοον μεν τή εκκλησία 

πιστών πτερνισ^έντων καί έαυτούς τω σκότει τής αίρέσεως προδόντων, 

ούς δει έπανελ$όντας μόνγ τή χειρο?πι3εσία προσλαβέσ^αι. 

χδ Ιανουάριος άπό Ούβίβου ειπεν’ Εί μή συγκατατί^εται ή πλάνη τή 15 

άλη-θεία, πολύ μάλλον ή αλήθεια ού συγκατατί^εται τή πλάνγ. καί διά 

τούτο ημείς συνιστάμε^α τή εκκλησία, εν ή καί π ροκα£·η δράστη μεν η 

ϊνα το βάπτισμα αύτή έαυτή μόνη έκδικούντες τούς εν αύτή μή βαπτι- 

σ^έντας βαπτίσωμεν. 

χε Σεκουνδϊνος άπό Κάλπων ειπεν’ Αιρετικοί χριστιανοί είσιν ή ού. εί χρι- 2ο 

στιανοί είσμ διά τί εν τή εκκλησία τού $εού ούκ είσιν; εί δε μή χριστια¬ 

νοί είσμ γενέσΒωσαν. ή πού μένει 6 λόγος τού $εού λέγοντος’ ό μή ών 

μετ' εμού κατ' εμού έστι καί 6 μή συνάγων μετ' εμού σκορπίζει; ό'<θεν δήλόν 

έστιν επάνω υιών άλλοτρίων καί σποράς αντίχριστου διά μόνης χειρεπι3ε- 

σίας μή δύνασ^αι άγιον πνεύμα κατελ-θείν, αιρετικών βάπτισμα έχόντων. 25 

χς Ο ύϊκτωρινος άπό Θαμβ ράκων ειπεν’ Εί εξεστι τοις αιρετικό ϊς βαπτίσαι 

καί άψεσιν αμαρτιών δούναι, τί αυτών καταψευδόμε^α, ϊνα αυτούς 

αιρετικούς ονομάσωμεν; 

χζ Άλλος Φίλίζ άπό (δυΐνης ειπεν’ Ούδείς διστάζει την άν^ρωπίνην 

άλαζονίαν καί ύπεροψίαν μή τοσούτον δύνασ^αι όσον την τού κυρίου 3ο 

ημών Ιησού χριστού άνίκητον μεγαλειότητα, μεμνημένοι ούν τού 

1 Ορτησιανός Ρ. — Λαβούρνης είπε Ρ. — 1.2 Όψονται-ναίρετικών γ^ι Ρ. — 2 Καί ήμεΐς Ρ. 

— 3. 4 πιϋς·ί-ειναι Γν Ρ. — 5 Κομαζών Ρ. — Έπεί Ρ. — ούναται Ρ. — 7 άσ&ενεΐς-ντυύς Γν Ρ. 

— 8·ν12 και θ.·*-ύποδέχεσ9·αι Γν Ρ. — 12. 13 χωρίς των τής εκκλησίας τών πιστώς χωρισ&έντων 

καί έ. Ρ. — 14 χειρο&εσία Ρ. — 15 Ιαννουάριος Ρ. — οΰβικοΰ Ρ. — 16 πολλύ Μ. — πλ. διό 

καί Ρ. — 17 τούτο Γν Ρ.— προκατίδράσ&ημεν Μ. — τό·>-έκδικούντεςΛ^ Ρ.— 20 2. ό άπό Καλπών Ρ. 

Καρπών §. — Αίρετικοί·*-υύ Γν Ρ. — 21 είσιν οί αιρετικοί, διά Ρ. — 22 γινέσ&ωσαν Ρ. — μένει 

πίθο ρβποαίο δΟΓίρεί, κλίνει Μ. — Μαίίΐι. χνΐ 30. — 22. 23 ή-ί-δθεν <ν Ρ. — 24 ούν ρΐΌ 

έστιν Ρ. — 24. 25 χειρο&εσίας §. — 25 αίρετ.·>-έχόντων ίν Ρ. — 26 Ούικτερΐνος Ρ, 86(1 §=Μ. 

— Θαβάκων Ρ, θαβράκων §·, Βα&ράκων 1ι. — 27 καί άγιον πνεύμα δούναι καί άφεσιν αμαρτιών 

τι Ρ. — 29 Φίληξ Ρ. — 29 Ούδείς-νρ. 47, 1 κυρίου (V Ρ. 
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κινδύνου, εί μή άκολουθήσαιμεν ταις ίντολαϊς τού κυρίου, όψείλομεν μή 

μόνον διαγυλάζαι, άλλα καί δίαβεβαιώσαι, ίνα πάντες οί αιρετικοί οί 

προσερχόμενοι τή εκκλησία βαπτισθώσιν, όπως ή ο'ίησις καί ή δια¬ 

στροφή ή ε£ω γενομένη επανορθωθγ παρ’ ήμΐν και άγιασθή. 

5 Κόυ'ίντος από Ουρούκ είπεν Οί πίστει ζώντες τούτοις πείθεσθαι όψεί- χγ 

λομεν οΐς καί εδιδάχθημεν. γέγραπται γάρ παρά τω Σαλομώνΐ’ ό 

βαπτιζόμενος από νεκρού τί όψελεϊται εν τω λούτρω αυτού; όπερ περί 

των εν τγί αίρέσει βαπτιζομένων καί βαπτιζόντων λέγει, εί γάρ οί παρ' 

αύτοϊς βαπτιζόμενοι διά της ά^έσεως των αμαρτιών αιωνίου ζωής 

ίο τυγχάνουσι, τί προς την εκκλησίαν έρχονται; εί δε από νεκρού ζωή ου 

λαμβάνεται καί διά τούτο έπιγινώσκουσι της πρότερον πλάνης 

την αλήθειαν καί εις μετάνοιαν έρχονται, εν η ζωοποιούνται βαπτί- 

σματι, όπερ εν τη καθολική εκκλησία έστί, καί* βαπτισθήναι καί άγια- 

σθήναι ό'ρείλουσι[ν]. 

ΐό Κάστος από Αίκης ειπεν’ Ο παραπεμπόμενος την αλήθειαν καί συνη- χ$ 

θεία επόμενος η περί τούς άδελωούς φθονερός έστιν, οίς η αλήθεια 

ούκ άπεκαλύψθη η προς* τον .θεόν τόν άποκαλύψαντα αχάριστος. 

Εύκράτιος άπό Θένων ειπεν’ Ύήν πίστιν ήμ,ών καί τήν τού βαπτίσματος λ 

γάριν καί τού εκκλησιαστικού νόμου τήν τάζιν ό θεός και σωτήρ ημών 

20 Τόσους χριστός τούς άποστόλους διδάσκων είπεν * πορευθέντες ούν 

μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα τού 

πατρός καί τού υιού καί τού άγιου πνεύματος, ψευδες ούν καί άνόσιον 

τό των αιρετικών βάπτισμα καί άφ' ημών έζωστέον έστίν. εκ τού στό¬ 

ματος αυτών ου ζωή, άλλα θάνατος, ου χάρις ουρανία, άλλα βλα- 

25 σψημία έκπέμπεται. διά τούτο τούς αιρετικούς ερχομένους εις τήν 

εκκλησίαν όρθω καί καθολικω βαπτίσματι βαπτίζεσθαι όεΐ, ίνα άπο- 

νιψάμενοι τάς αμαρτίας άγιασθώσιν. 

Αίβωσος άπό Σουργάσης ειπεν’ Έν τω εύαγγελίω ό κύριός ψησιν’ λα 

εγώ είμι ή άλήθεια, ώστε άποκαλυγθείσης τής άληθείας παραγω¬ 

γό ρείτω ή συνήθεια, ίνα, εί καί τό πρότερόν τις έν τη εκκλησία τούς 

αιρετικούς μή έβάπτισε νυν βαπτίση. 

1. 2 μή μόνον·ί-καί λ; Ρ. — 3. 4 όπως ή εςω γενομένη διαστροφή έπ. Ρ. — 4 παρ’ 

ήμΐν Γν Ρ. — 5>·>-8 Οίλέγει Γν Ρ. — 6 8ϊγ3,ο. χχχίν 30. ο£. ΟοηηΙίι. I χν 29. — 7 ωφελείται Μ. 

— 8 γάρ (\ι Ρ. — 8. 9 παρά τοίς αίρετικοΐς β. Ρ. — 9 διά τής βί τών Γυ Ρ. — άμ. καί αιω¬ 

νίου Ρ. —· 10>12 άπό·ί-καί Ρ. — 11 τοΰτυ 5ϊδ Μ. — 12 ή καί ζ. Ρ. — 13* καί λ; Ρ. — 

14 όφείλουσιν Ρ. — 15 αρα ίπ νοοαίηιΐο παραπεμπο'μενος βχ βΛϊίΐοηθ ραΓΐβϊβηδϊ ρβίϊΐαηι, οοάβχ 

ΙαοθΓ Ιιοο Ιοοο. — και τή συνηθ. Ρ. — 16 έστιν ι-ν Ρ, ΙιαύθΙ §. — 17 ούκ Ρ. ούκ νΐάβίιΐΓ 

ΐη Μ αΛΓαΐβδθ, οοιΙθχ Ιιοο Ιοοο ΙαοβΓ. — *πρό Ρ. — τόν Γν Ρ. — 18 Θενών Ρ. — πεν ϊη νοοα- 

5ιι1ο είπεν αόθδΐ α οοιίΐοο, ςμιϊ Ιιοο Ιοοο ΙιιοβΓ βδί. είπε Ρ. — 18-5-25 Τήν-ί-τοΰτο (V Ρ. — 

20 Μ3,115. χχνϊϋ 19. — 28 Λίβυσσος Ρ. — Ουργάσης Ρ. — Έν τφ εύαγγ. ίν Ρ. — 

29 ,ΓοΙίίΐηη. χΐν 6. 



λβ Λεύκινος άπό Θηουίστου είπεν Τούς αιρετικούς ώς βλάστημους και 

άνοσίους πλάνοις λόγοις τάς .θείας γραφάς παραχαράσσοντας ανα¬ 

θεματίζει δεί*. καί διά τούτο εξορκίζειν καί βαπτ'ίζειν τούς τοιούτους 

όφείλομεν. 

λγ Εύγένιος Άμμεδάρων είπεν' Κάγώ τούτο κρίνο), δεϊν τούς αιρετικούς .ο 

βαπτίζεσθαί. 

λδ "Αλλος Φίλιζ άπό Μεκόρας είπεν' Καί αυτός έπόμενος τω κανόνι των 

θείων γραφών τούς αιρετικούς καί σχισματικούς βαπτίζεσθαί άποφαί- 

νομαι. εί γάρ κατά την γραφήν 6 χριστός ιδία -ημών πηγή έστινη γινω- 

σκέτο)σαν οι εχθροί τής άληθείας, μάλλον δε τής εκκλησίας , ότι άλλο ίο 

ού δύναται ουδέ δυσί λαοϊς ζωοποιούν ύδωρ χορηγεϊν ό μιας αγέλης 

ποιμήν. καί διά τούτο πρόδηλόν εστι μήτε αιρετικούς μήτε σχισματι¬ 

κούς όυνασθαί τι εξ ουρανού λαβεϊν τούς παρά αμαρτωλών καί εξο) 

τής εκκλησίας όντων μόνην τήν πλάνην λαμβάνοντας. όπου γάρ ούκ 

εστι τόπος τω διδόντι, ουδέ τω λαμβάνοντι. ΐδ 

λε Ιανουάριος άπό Μουζουκής εΐπεν Θαυμάζω ώς πάντων όμολογούντων 

εν είναι βάπτισμα ού πάντες όμολογούσι τήν τού βαπτίσματος ενότητα* 

εκκλησία γάρ καί αϊρεσις δύο διάφοροί είσιν. εί αιρετικοί εχουσι βάπτι- 

σμα, ημείς ούκ έ'χομεν εί δέ ημείς έ'χομεν, αιρετικοί εχειν ού δύνανται. 

άμφισβητήσιμον δέ ούκ εστι τήν εκκλησίαν τήν καθολικήν τού χριστού 2ο 

βάπτισμα κεκτήσθαί, τήν μόνην κεκτημένην χάριν καί άγάπην καί 

αλήθειαν τού χριστού. 

λς Άδελφιός άπό Θασβεσ^ής είπεν · Μάτην τινές ψευδεΐ καί έπιφ$όνω 

ρήματι τή αλητεία πολεμούσι, λέγοντες ημάς άναβαπτίζειν, οπότε ή 

εκκλησία τούς αιρετικούς ούκ άναβαπτίζει, αλλά βαπτίζει. ·_>:» 

λζ Δημήτριος άπό Πτολεμίνου είπεν "Εν βάπτισμα ημείς φυλάσσομεν οι 

τή εκκλησία μόνρ το ίδιον άπονέμοντες. οί δέ λέγοντες ότι οί αιρετικοί 

αληθώς καί νομίμως βαπτίζουσιν, ούτοί είσιν οί ού μόνον δύο, άλλα 

πολλά πρόβαπτίσματα είσάγοντες. οπότε γάρ διάφοροι καί πολλαί 

αιρέσεις είσί, κατά τον άρι^μον αυτών καί τα βαπτίσματα συνα- 

ρι$μείται. 

Ο 4 I ο Ο 

1 Λευχ.-ί-είπεν ίχι Ρ. πιδι-ΐοαβ οαηοηΐδ λβ αοΙδΟΓΓβθηύδ,θ δραίΐαιη ΐη βάίΐΐοηβ ρ&ΓΪδϊβηδΐ 

ν&οιιιιιη ΐ’βΐϊείαιη; §=Μ ηΐβΐ ςμιοά θιουίστου βχΜΟβί, θηουίστης ναίΐοαπιΐδ. — Τούς γάρ 

αίρετ. Ρ. — 3 * άεί Μ. — τούς τοιούτους απίθ έΐ-ορκίζειν Ρ. — 5 είπε Ρ. — Καί μετά τούτο 

κργώ §. — 7 Φίληζ Ρ. — Μεκκόρας Ρ. — είπε Ρ. — 0 Ρτον. ν 18. — 9·ί-15 εί γάρ·}-λαμβά- 

νοντι ^ Ρ. — 10. 11 Ιοοιίδ οοιταρίυδ, ν. ϊηίΓα. — 11 χωρηγεΐν Μ. — 16 Μουκούζης Ρ. — 

16·ί-18 θαυμ.·>-εί ί\) Ρ. — 18 Εί οί αιρετικοί — 19 δέ ί\) Ρ. — 20 κ. τφ τού Ρ. — 

21 βαπτίσματι κεχρήσθαι Ρ. κεχρήσθ-αι βί κ ηιιϊάθΠΐ ΒβΓΪαδ £ΐ(1<1ϊίο θΐϊαιη Μ. — 23 Αδέλφιδος Ρ, 

Αδέλφιος 1ι§. — θασβέ&ης θασβέλθης Ρ. — είπε Ρ. — ψευδή Μ. — ψευδ.·νρήμ. ν». 24 ,-ν Ρ. 

— 24 ή γάρ ρτο οπότε ή Ρ. — 26 Πολεμόνου Ρ. — Έν-ί-άπονέμ. υβ. 27 Γν Ρ. — 27 δέ Ρ. 

— 28 είσιν οί Γν Ρ. — 29 καί πολλά βαπτίσματα είσάγουσιν Ρ. — 30 άριθμεΐται Ρ. 
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Ούϊκέντιος από Οίβάρει είπεν Τους αιρετικούς οίοαμεν χείρονας των λ η 

σχηματικών, εάν δε μετανοήσαντες θέλωσιν ελθεϊν, έχομεν κανόνα τής 

αλήθειας, ον ό κύριος οικεία διδαχή προσέταξε τοϊς άποστόλοις λέγων 

υπάγετε, τω ον6ματί μου δαιμόνια έκβάλλετε, καί αλλαχού* πορευθέντες 

γ> μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα τού 

πατρός καί τού υιού καί τού αγίου πνεύματος· ώστε πρότερον έζορκί- 

ζειν, έπειτα βαπτίζειν αυτούς δει. τότε γάρ δύνανται τής χριστού 

επαγγελίας τυχεϊν. 

Μάρκος από Μαχ-θαρών είπεν Ου θαυμαστόν, εί εχθροί καί πολέμιοι 

ίο τής αλήθειας έαυτοις εκδικήσουσιν εξουσίαν καί δωρεάν άλλοτρίαν’ 

άλλ’ εκείνο θαυμαστόν έστιν, εί των ήμετέρων τινές προδόται τής αλή¬ 

θειας τοϊς αίρετικοϊς συναίρονται καί ούκ εναντιούνται τοϊς έχθροϊς. 

καί διά τούτο κρίνομεν ώς μηδέν έχοντας τούς αιρετικούς δεϊν βα- 

πτισθήναι. 

35 Σάπιος από Σικιλίμβης εΓπεν Εί τοϊς αίρετικοϊς εν τω βαπτίσματι μ 

αυτών άψεσις αμαρτιών γίνεται, μά,την τή εκκλησία προσέρχονται, εί 

γάρ εν τή ημέρα τής κρίσεως τά άμ,αρτήρ.ατά έστι τα την κόλασιν 

έπκρέροντα , ούδέν έστι το δυνάμενον ψοβήσαι αυτούς τούς αίρετικ.ούς 

έν τή χρίσει τού χριστού, άψεσιν άμαρτιών είληψότας. 

20 Αύρήλιος άπο Ούτικής είπεν * Αέγοντος τού αποστόλου άλλοτρίαις μα 

άμαρτίαις μη κοινωνεΐν, τί άλλο ή άμαρτίαις κοινωνεϊ άλλοτρίαις ό 

τοϊς αίρετικοϊς άνευ τού τής εκκλησίας βαπτίσματος κοινωνών. διά 

τούτο κρίνω βαπτίζεσθαι τούς αιρετικούς, ϊνα λάβωσι πρότερον άψε- 

σιν αμαρτιών καί ούτως αύτοϊς κοινωνήσο)μεν. 

25 νΙαμος από Γερμανικής είπεν Οί τό τών αιρετικών βάπτισμα δόκιμά- μβ 

ζοντες το ήμέτερον άποδοκιμάζουσιν, ϊνα τούς εξυι τής εκκλησίας 

ου καθαρισθέντας. άλλα ρυπωθέντας άρνώνται δεϊν εν τή εκκλησία 

βαπτίζεσθαι. 

Λουκιανός άπο Ρουκούμης εΓπε[ν]* Γέγραπταΐ' καί είδεν ό θεός τό ψώς μχ 

30 ότι καλόν καί διεχώρισεν άπο τού ψο)τός καί άπο τού σκότους, εί συνα- 

ταί τις ψωτί καί σκότει κοινωνεΐν, δύναται ήμΐν καί τοϊς αίρετικοϊς είναι 

τι κοινόν, καί διά τούτο κρίνω τούς αιρετικούς βαπτίζεσθαι. 
1 Ούιγκέντιος ν&ίϊοε,ηιιε. — Θίβαρης Ρ, θίβαρης ναίϊοαηυ,δ, Τβα(5νης §. — είπε Ρ. — 

2 θελήσωσιν Ρ, εβ<ϊ §=Μ. — εχομεν Ιαί., εχουσι εγτ., εις §Γ3,οοϊ.— 3 όν>ώστε νε. 6 Γν Ρ. — 

4 Μαίίθ. χ 8. —· Μαίίΐι. χχνϊΐΐ 19. — 9 Μαθάρων Ρ, Μαχθάρων 1ι§. — είπε Ρ. — 9 Ού.·>-τοΟτο 

νε. 13 Ρ. — 13 Κρίνω Ρ. — δεϊν ηο Ρ. — 13. 14 βαπτίζεσθαι Ρ. — 15 Σάτιος Ρ. — Σακιλι- 

βύης Ρ. — 16 εί·>-18 έπιφ. ηυ Ρ. — 18 ούδ. γαρ έστι Ρ. — τούς αίρ. λ; Ρ. — 20 Αττικής Ρ. — 

είπε Ρ. — 21 άλλο εί Μ. — τί>-23 τούτο Γ\ν Ρ. — 24 ούτω Ρ, εβ<1 Ρ ναι*. Ιβοί. = Μ. —· 

25 Ιαμβός Ρ. — Γερμανικείας Ρ. — βάπτισμα ροεί δοκ. Ρ. — 26 ΐνα·>-28 βαπτ. Γυ Ρ. — 27 ού 

καθαρισθέντας θΐε βογ. Μ. — 29 είπεν Ρ. — Γεγρ. ·>- σκότους ν. 30 Γ\ν Ρ. Οβηβε. ί 3. — 

30. 31 δυνατόν φως καί σκότος Ρ. — δύν. καί ήμΐν Ρ. — 32 κοινόν, κρίνω ούν τους Ρ. 

4 
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μΰ Πελαγίων άπο Λουπερκιανής ειπεν' Γέγραπταΐ' ή γάρ ό θεός θεός 

εστιν ή Βάαλ θεός. ούτως καί νύν ή >7 εκκλησία εκκλησία έστίν η η 

αιρεσις εκκλησία, εί οέ αιρεσις ούκ εσπν εκκλησία, πώς ούναταί παρά 

τοϊς αίρετικοϊς είναι, το τής εκκλησίας βάπτισμα; 

με \άοερ άπδ Μίόϊας ειπεν' Μία πίστίς, εν βάπτισμα' άλλα τ?; καβολική & 

εκκλησία εξεστι βαπτίζειν μόνγ. 

μς νΑλλος Φίλί£ άπό Μαρ&ανής πόλεως ειπεν Μία πίστίς, εν βάπτισμα, 

αλλά της καθολικής εκκλησίας, η μόντρ εξεστι βαπτίζειν. 

μζ\Ιαύλος από Σαβάς ειπεν' Έμέ ου κινεί οστ;ς την πίστιν και την αλή¬ 

θειαν τής εκκλησίας ούκ έκοικεϊ. 6 πιστός απόστολος λέγει' τί γάρ; εί ίο 

ήπίστησάν τίνες, μή ή απιστία αυτών τήν πίστιν τού θεού καταργήσει; 

μή γένοιτο. εστι γάρ ό θεός αληθινός, πας οέ άνθρωπος ψευστης. εί 

ό θεός άληθής έστί, πώς ούναταί* παρά τοίς αίρετικοϊς είναι αληθές 

βάπτισμα, παρ’ οΓς θεός ούκ εστίν ; 

μή Πομπόνίος από Αιονυσιανής ειπεν' Ποόοηλόν έστί τούς αιρετικούς μή 

ουνασθαί βαπτίζειν μηοέ άφεσίν αμαρτιών οούναι τούς* μή 

έχοντας εξουσίαν λύσαί τι επί γης ή οήσαι. 

μΨ Ούηνάτιος από Θηνήσης ειπεν' Εί άνήρ άποοημών παρακατάςύοιτο 

φίλω τήν εαυτού γυναίκα φυλάττειν, τήν παρατίθεμένην αύτω 6 γνίλος 

πάντως πάσγ έπιμελεία φυλάττει, όπως μή ύπό τίνος ή σωφροσύνη 2ο 

αυτής οιαφ3αρή. ό κύριος καί .θεός ημών Ιησούς ό χριστός προς τον 

πατέρα άνερχόμενος τήν νύμφην εαυτού ήμϊν παρεκατέθετο, πότερον 

ίνα καθαράν αυτήν καί άφθορον φυλάσσωμεν ή τήν σωφροσύνην αυτής 

καί τήν αγνότητα μοιχοις καί φτάορεύσι προοιοώμεν; ό γάρ το βάπτι- 

σμα τής εκκλησίας τοϊς αίρετικοϊς κοινωνιών τήν νύμφην τού χριστού 25 

μοίχοίς παραύίοωσίν. 

V Αυμμός από Άσσυάγης εΓπεν * Ημείς εν βάπτισμα είλήφαμεν καί 

τούτο) έςακολουθούμεν. ό οέ λίγων · καί τοίς αίρετικοϊς εξεστι βαπτί- 

ζειν: ούτος ούο βαπτίσματα εισάγει. 

να Σατουρνήλος από Ίουκτορίανής ειπεν' Εί εξεστι τοϊς αίρετικοϊς βαπτί- 3° 

ζείν, ανέγκλητοι καί άκατηγόρητοί είσιν άνομα ποιούντες ούοέ ευρίσκω* 

1 Πελάγιος Ρ. — Γεγρ.·ί- νβ. 3 εκκλησία ρι·. ιν Ρ. — Κβ§. III χνΐϊϊ 21. — 3 Εί 

οιηϊδδο δέ Ρ. — εστιν έν εκκλησία Ρ. — 5 Μήδειας είπε Ρ. — 6 μόνη γυ> Ρ. — 7 Φίλης Ρ, 

Φ ό λ ιξ άλλος £. — πόλεως Ρ.— είπε τά αύτά £, εΐπε. Τά αύτά Ρ. χιΙβΓςμίΘ Γθΐϊςιιιϊδ οιηϊδδΐδ 

α Μία νδ. 7·}~βαπτ. νβ. 8. — 9 Έμέ>12 ψεύστης γυι Ρ. — 10 ΙΙοηι. ίϊΐ 3. — 13 * εσται Ρ. — 

είναι γυ; Ρ. — 14 ούκ εστι θεός Ρ. — 15 Πομπώνιος Ρ. — 15. 16 ειπεν. Οί αιρετικοί ού δύναμαι 

βαπτίζειν ούδέ άφ. Ρ. — * &ί Ρ. — 17 εχοντες Ρ. — επί τής γης Ρ. — 18 Ούινάτος Ρ, Ούή- 

νατος £. — ΘηνίσηςΡ. — ΕΙ-ί-προδιδ. νβ. 24γυ^Ρ. — 19 γ.καί φυλάττειν παρατιθ.Μ. — 23 φυλασσο- 

μεν Μ. — 24 προδίδομεν Μ. — γάρ /\ι Ρ. — 25 κοινών Ρ. — 27 άσυάγης Ρ. — 28 τούτο Μ. — 

29 ούτος γυ< Ρ. — 30 Σατορνΐλος Ρ, Σατορνΐνες Ρ ναΓ. Ιβοί. — Ούικτοριανής §. — 31 άνέγκλη- 

τός Ρ. — καί άκ. ί\ι Ρ. — * εύρήσεις Ρ. 



διά τί αυτούς 6 χριστός εναντίους η 6 απόστολος αντίχριστους 

ονομάζει. 

Σατουρνηλος άλλος από Σούκκης είπεν’ Οί εθνικοί, εί καί είδωλα νβ 

σέβονται, όμως τον έδεόν πατέρα καί κτίστην έπιγιν δίσκου σι καί όμολο- 

Γ> γούσι δεσπότην, εις τούτον Μαρκίων βλασψημεϊ καί τινες* ούκ αίσχύ- 

νονται το* Μαρκίωνος βάπτισμα δοκιμάζοντες. πώς ούν οί τοιούτοι 

ίερωσύνην τού $εού η ψυλάσσουσιν η έκδικούσιν οί τούς εχθρούς τού 

3εού μη βαπτίζοντες καί ούτως αύτοϊς κοινωνούντες; 

Μάρκελλος άπόΜάζης είπεν’ 'Οπότε άψεσις αμαρτιών ούδαμηεί [μή] έν νγ 

ίο μόνη τη εκκλησία δίδοται, ό αιρετικόν μη βαπτίζων άμαρτοιλω κοινωνεί. 

Ειρηναίος από Ουλών εΐπεν Εί διά τούτο η εκκλησία τον αιρετικόν ου νδ 

βαπτίζει, ότι ηδη λέγεται βεβαπτίσύάαι: προκρίνει η αϊρεσις καί μεί- 

ζων γίνεται. 

Δωνάτος από Κιβαλιανης είπεν' Έγώ μίαν εκκλησίαν καί εν βά- νε 

ιό πτισμα οίδα. εί 'έστιν ό λέγων παρά τοϊς αίρετικοϊς χάριν βαπτίσματοζ 

είναι, πρότερόν έστιν ϊνα άποδείζη έκεϊ εκκλησίαν. 

Ζώσιμος από Θαραζού είπεν' Άποκοΐλυφ$είσης της αλητείας παρα- νς 

χωρείτω η πλάνη τη άληέάεία. καί γάρ ό Πέτρος πρότερόν περιτεμνό- 

μενος παρεχώρησε Παύλω την αλήθειαν κηρύσσειν. 

2ο Ίουλίανός άπό Φιλίππης είπεν' Γέγραπταΐ’ ου δύναται άνθρωπος νζ 

λαμβάνειν ούδέν, εάν μη η δεδομένον αύτω εκ τού ουρανού, εί η αίρε- 

σις έζ ουρανού έστι, δύναται καί ουράνιον βάπτισμα δούναι. 

Φαύστος άπό Θημίδης Ρηγίας είπεν · Μή χλευαζέτωσαν εαυτούς οί νη 

βοηύάούντες τοΐς αίρετικοϊς. οί γάρ τό τών αιρετικών προς το της έκ- 

25 κλησίας βάπτισμα ενιστάμενοι εκείνους μέν χριστιανούς, ημάς δε αιρε¬ 

τικούς ποιούσιν. 

Γέμινος άπό Φόρμης είπεν’ Τίν·ς· τών συνεπισκόπων τούς αιρετικούς νδ 

προκρϊναι εαυτών βούλονται καλ διά τούτο, [δ] άπαζ έκρίναμεν, τούτο καί 

κατέχομεν, ϊνα τούς άπό αιρέσεων ερχομένους τούτους βαπτίσωμεν. 

3ο 'Ρογοτιανός άπό Ούσης είπεν' Την εκκλησίαν χριστός ωκοδόμησε, £ 

την αϊρεσιν διάβολος, πώς ούν δύναται εχειν βάπτισμα χριστού η συ¬ 

ναγωγή τού διαβόλου; 

3 Σατορν'ιλος Ρ. — Συχής Ρ. — εϊδολα Ρ. — 5 *πώς Ρ. — 6 * οί τό Ρ. — πώς·ί-κοιν. 

νε. 8 (V Ρ. — 9 Ζάμης Ρ. — άφεσις Ρ, άπο'φασις Μ. — ούδαμοΰ Ρ. — μή Γν Μ, Ιιαΐιεί Ρ. — 

10 μόνγ; /ν Ρ. — αιρετικούς Ρ. ββά ό αιρετικόν Ρ νβ,Γ. Ιεεί. — 14 Δονάτος Ρ. — Κιβαλινης Ρ, 

8β(1 §=Μ. — Έγώ·νεστιν νδ. 15 γ^Ρ. — 16 πρότερόν άποδειξάτω Ρ. — 18 χαί·ί-χηρ. νβ. 19(νΡ. 

—· 20 Φιλίππου Ρ. — είπε Ρ. — 21 αύ. άπ’ ού. — 23 Φαύστος Ρ. — 'Ρηγίας λ,' Ρ, θημίδος 

ριγίας — Μή ·>■ 24 αίρετικοϊς Γν Ρ. — 24 γάρ γ^ι Ρ. — 25 β. έξισουντες έχείνοις §. — 

27 Γεμΐνος Ρ. — Τινές-ντοΰτο νβ. 28 (V Ρ. — 28 ό, <ριοά Ο 8οι·ΐΙ»ΐί, α^ηοεεΐί Ρ. — 29 βαπτί' 

ζωμεν Ρ. — 30 Ρογατιανός Ρ. — είπε Ρ. — ό Χριστός Ρ. — 31 ό διάβολος Ρ· 

4 * 



ζα θεράπιος άπό Βουλλισμίου εΐπεν Ο τοϊς αφετικοϊς το βάπτισμα τής 

εκκλησίας παραχωρών καί προδιδούς τί άλλο η τής νύμφης χριστού 

Ιούδας * γίνεται; 

?β Λούκιος άπό Μεβερέσης εΐπεν' Υέγραπταΐ' 6 3εός αμαρτωλών ούκ 

ακούει · ο αιρετικός, ών αμαρτωλός·, πώς ακούεται εν τω βαπτίζειν ; γ> 

Α;" Άλλος Φ:'λί£ άπ:ο Ούαγλακ^νής εΐπεν * Έν τω προσδέχεσ^αι τούς αιρε¬ 

τικούς αν ευ τού τής εκκλησίας βαπτ ίσ ματ ο ς μη δεις την συνήθειαν τού* 

λόγου καί τής αλητείας προκρινέτω, ότι αεί την συνήθειαν 6 λόγος -καί 

[ν?] αλήθεια εκκρίνει. 

$δ "Αλλος Σατουρνήλος άπό Πλουτίνης εΐπεν Εί1 δύναται άντίχριστος ίο 

άούναί τινι τήν χάριν τήν τού χριστού, δύνανται καί αιρετικοί βαπτί- 

ζειν οι όνομασ^έντες άντίχριστοι. 

ξε Κούϊντος άπό Όγβάς εΐπεν Εκείνος δύναται τι δούναι ό καί εχων τι. 

αιρετικοί δέ πώς δύνανται δούναι οι μηδέν εχοντες; 

£? Ί ουλίανός άπό Μαρκελλιανής εΐπεν Εί δύναται άνθρωπος δυσί κυρίοις 

δουλεύειν, .άεω καί μαμωνά: δύναται καί τό βάπτισμα δυσίν ύπηρετειν. 

ξζ Τενας άπό ’Ορίων Κελλίων εΐπεν · Βάπτοτμα εν έστιν, αλλά τής εκκλη¬ 

σίας, ής καί τό βάπτισμα αληθώς. 

ξη "Αλλος Ούΐκτωρ άπό Άσσούρας εΐπεν * Υέγραπταΐ' ό 3εός εις εστι καί 

χριστός εις καί εκκλησία μία καί εν βάπτισμα. πώς ούν δύναται τις 20 

βαπτισάάήναι εκεί, όπου ούτε .θεός ούτε χριστός ούτε εκκλησία έστιν; 

ξ» Δωνατούλος άπό Κάμψης εΓττε[ν]· Καί άεί τούτο έγό) έφρόνησα, ϊνα οι 

αιρετικοί μηδέν εζω λαβείν δυνάμενοι, όταν προς τήν εκκλησίαν έ'λθωσμ 

βαπτισ3·ώσιν. 

ο Ουηρούλος άπό ΫουσσικΛδα εΐπεν · "Ανθρωπος αιρετικός [ει] δύναται 25 

οοΰναί ό μή εχεμ πολλω* μάλλον σχισματικός όπερ εΐχεν άπώλεσεν. 

οα Πουοεντίανός άπό Κουϊνκούλεί είπεν* Έπεέ μή πάλαι τήν επισκοπήν 

ίλαβον, περίεμε[ί]να τήν τών προ εμού κρίσιν. τω γάρ όντι τάς 

αιρέσεις ούτε εχειν [τε] ούτε ίσχύειν δήλόν έστιν. καί διά τούτο, 

εάν τις άπό αίρέσεως ελθτ}, βαπτισ^ήναι αυτόν όρθώς καί δικαίως 30 

κέκριται. 

1 Βουλισμίου Ρ. — 2 παραχ. καί ιν Ρ. — ν. τού Χρίστου Ρ. — 3 * προδότης Ρ. — 

4 Μεμερέσης Ρ, 86ά §=Μ. — είπε. Γέγ. ότι ό Ρ. — «ΓοΚαηη. ϊχ 31. — 5 ό δέ αίρ. Ρ. — 

0 Φίλης Ρ. — 7 * του ί\ι Ρ. — 8. 9 8τι·ί-έκ. Λυ Ρ. — 10 Σατορνΐλος Ρ, Σατορνΐνος {5. — Πλου- 

τίμνης Ρ, εοά §=Μ. — 11 τινι βί τήν αΐέβπιπι /V Ρ. — χαί οί αίρ. Ρ. — 13 Κοίντος Ρ. — 

Ούγιας Ρ. (*>ιιΐηΙο αΛδοηρδΐί Ρ Υΐοίοτΐδ νθΐ-βα οαη. ξη : ό θεός-ί-έστιν. Ιιοο Ιοοο Έχ.·>-έχοντες Γν Ρ. 

— τι ό χαί εχων τι δούναι Μ. — 17 είπε Ρ. — 18 καί Γ\ν Ρ. — αληθές Ρ. — 19 Ασούρας εΐπεν. 

Ομοίως Ρ. ν. δΐιρΓίΐ ξε. — 19. 20 καί χρ. εις ι\) Ρ. —· 20 καί πώς δύν. Ρ. — 21 έστί. Ρ. — 22 Δου- 

νατοΰλος Ρ. — εΐπεν Ρ. — Καί (V Ρ. — 25 Ούήρουλος Ρ. — Ρουσιυκάδας Ρ. — [εΐ] Γ\υ ΜΡ. — 

20 έχη Μ. — * πολύ Ρ. — άπολέσας Ρ. — 27 Κουινκόλης Ρ. — Έπεί-ί-29 τοΰτο ιν< Ρ. 
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Ιίέτρος άπό 'Ιππώνος διαρρύτου εϊπεν’ ' Οπότε βάπτ ισμα εν* έστιν εν 0;9 

μονή καθολική εκκλησία, πρόδηλόν εστι μη δ ένα δύνασ3αι εζω της 

εκκλησίας βαπτισ3ήναι. καί διά τούτο τούς άπό των αιρετικών καί 

σχισματικών έλθόντας καί* μηδέν έκεΐθεν είληψότας εν τή εκκλησία 

βαπτίζεσλάαι κρίνω. 

"Αλλος Αούκιος από Αύσαψης ειπεν * Ινατά τήν έμήν γνώμην καί το ο}" 

πρόσταγμα τού άγιον πνεύματος, ενός όντος .θεού καί πατρός καί υιού 

χριστού και μιας έλπίδος, καί μιας εκκλησίας έστί το βάπτισμα. καί 

διά τούτο ιρημι τα παρά τοϊς αίρετικοις πραττόμενα λύεσθαί δεϊν καί 

τούς άπη αυτών ερχομένους εν τη εκκλησία βαπτίζειν. 

νΑλλος Φίλιζ άπό Τουρίτων ειπεν Έγώ κρίνω, ϊνα ακολούθως ταϊς οό 

3είαις γραιραϊς πράττοντες ανόμους παρά τοϊς αίρετικοις βαπτι- 

σθέντας, άν προς την εκκλησίαν καταψύγωσί, τω της εκκλησίας βα- 

πτίσματμ ένθα πάσα έζουσία παρά τού θεού δέδοται, βαπτίσωμεν. 

Γίλουσιανός άπό Ααβάνης εϊπεν’ Έγω πιστεύω βαπτίσματος σοιτη- οε 

ρίαν μη είναι, εί μη εν μόνη τη καθολική εκκλησία καί όταν εζω της 

εκκλησίας γένηταμ πι3ηκισμόν είναι. 

Σαλουϊανός άπό Ζυιράλης ειπεν’ Τούς αιρετικούς μηδέν εχειν συνέστηκε υς 

καί διά τούτο προς ημάς ερχονταμ ϊνα λάβωσιν ο μη εχουσιν. 

Όνωράτος άπό Θούγγης ειπεν’ ' Οπότε 6 χριστός άλήθείά έστίν, οζ 

μάλλον τη άλη3εία η τη συνήθεια επεσ3αι όψείλομεν, ϊνα τούς αιρετι¬ 

κούς τούς διά τούτο προς ημάς ερχομένους, δτι εζω μηδέν λαβεΐν ηδυ- 

νήέάησαν, τω της εκκλησίας βαπτίσμα τι άγιάσωμεν. 

Ούηκτωρ άπο ’0κτάβγου ειπεν’ Όπερ καί υμείς ιστέ, νεωστί επίσκοπος οη 

κατεστάάάην καί διά. τούτο περιέμενον την τών προ εμού γνώμην, τούτο 

ούν καί αυτός γρονώ, ϊνα οί άπό τών αιρέσεων ερχόμενοι άδιστάκτως 

βαπτισϊάώσιν. 

Κλάριος από Μασκούλης ειπεν’ Πράδηλός έστιν η τού κυρίου ημών Ιησού οϊ) 

χριστού άπόψασις άποστέλλοντος τούς εαυτού άποστόλους καί αύτοϊς 

μόνοις την έζουσίαν έπιτρέποντος, οϊς ημείς έςακολουθούμεν, τη αυτού 

έζουσία την εκκλησίαν τού θεού κυβερνώντες καί τούς πιστεύσαντας 

βαπτίζοντες. καί διά τούτο οί αιρετικοί οί μήτε την έζουσίαν εχοντες 

1 * Επεί Ιν βάπτισμά Ρ. — 2 μόνη τη έκκλ. Ρ. — πρόδηλον·»-3 καί ρΓΐιΐδ ηϋ Ρ. — 

4 :ί: ώς Ρ. — 0 Κατά-ί-7 πνεύμ. ου Ρ. — 6 Αύαάφης Ρ. — 8 Ιοοο χριστού Ρ καί άγιου πνεύματος. — 

έστί·ί-9 φημκνΡ. — 9 δεϊν φημι, καί Ρ. — 11 Φίλης Ρ. — Τουριτών Ρ. — 12 πράττ. (V Ρ 

βΐ ιηοχ άνομοι. — 12. 13 βαπτισθέντες Ρ. — 13. 14 βαπτίσμασι Ρ. — βαπτισθώσιν ΜΡ. — 

15 Πλουτιανός Ρ. — βαπτίσματι Ρ. — 17 πϊθύκημον Μ. — 18 είπε Ρ. — 19 εχωσιν Μ. — 20 Ονιυ- 

ράτος Ρ. — Αούγκης Ρ, Θουγγής £. — αληθής Ρ, 86(1 £ αλήθεια. — εστι Ρ£. — 22 τούς (V Ρ. — 

24 Ούίκτωρ Ρ. — Οκτύβου Ρ. — είπε Ρ. — "Οπερ·ί-25 γνώμην Λυ Ρ. — νεοστί Μ. — 26 ούν /ν Ρ. 

— άπό αίρέσεως Ρ. — 27 βαπτισθώσι Ρ. — 28 είπε Ρ. — 30 αυτών Ρ. — 31 πιστεύοντας Ρ. 
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μήτε τήν εκκλησίαν ουδέ βαπτίζειν τώ τής εκκλησίας βαπτίσματι 

δυνανται. 

π Σεκουνδιανός από Θάμβης εϊπεν’ Ούκ* οφείλομεν τούς αιρετικούς τή 

ήμετέρα φιλονεικία ένεδρεύειν, ϊνα οι εν τή εκκλησία τού κυρίου ημών 

Ιησού χριστού βαπτισλάεντες καί διά τούτο τήν άφεσιν τών αμαρτιών 5 

λαβόντες, όπόταν ή ημέρα τής κρίσεως ελ3-ρ, ημάς αίτιάσωνται, οπ 

β“ί’ >?μάς· ούκ έβαπτίσϊάησαν ουδέ τήν άφεσιν τών αμαρτιών ελαβον. 

δι’ όπερ μιας ούσης τής εκκλησίας καί ενός βαπτίσματος^ όταν προς 

ημάς ελ-θωσί, μετά τής εκκλησίας καίτού βαπτίσματος όφείλουσι τυχειν. 

πα Αύρήλιος από Χ,ολλαβήν εϊπεν' Ιωάννης ό απόστολος έν επιστολή αυτού ίο 

εϊπεν’* εϊ τις έρχεται προς υμάς καί τήν διδαχήν ** τού ϊάεού ού φέρει, 

μή λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν καί χαίρειν αύτω μή λέγετε. $ λέγων 

αύτω χαίρειν κοινωνεϊ τοΐς εργοις αυτού τοΐς πονηροϊς. πώς ούν ούτοι 

εισδεχϊάήναι εις οικίαν τού .θεού δυνανται, οι καί ιδιωτικήν ημών οικίαν 

είσελϊάεϊν κεκώλυνται; ή πιώς αύτοϊς χωρίς τού τής εκκλησίας βαπτίσμα- ιδ 

τος κοινωνήσαι δυνάμε3α, εί μή τοις πονηροϊς αυτών εργοιςκοινωνούμεν; 

πβ Μίητος από Γεμελών εϊπεν’ Τυφλός τυφλόν εάν όδηγή, άμψότεροι 

εις βόόάυνον έμπίπτουσιν.* οπότε** ούν σαφές έστι μή δύνασϊάαι αιρε¬ 

τικόν τινα φωτίσαι, άτε δή τυφλού αυτού όντος, τών τοιούτων το 

βάπτισμα ούδέν έστιν. 20 

πγ Νατόλιος από Οϊας ε?7τε[ν]· Κάγώ παρών καί ΙΙόμπιος από Σαβράτων 

καί Αίογας από Α επτιμάγνης, όπερ καί ένετείλαντό μοι σώμα τι μέν 

απόντες, τώ δέ πνεύματι παρόντες, κρίνομεν όπερ καί πολλοί συν- 

επίσκοποι ημών, τούς αιρετικούς κοινωνεϊν ήμϊν μή δύνασϊάαι, εάν μή 

παρ'1 ήμϊν βαπτισ^ώσιν. 25 

πδ Ιούνιος από Νεαττόλεως εϊπεν’ 'Απ' εκείνου [ού] άπαζ έκρίναμεν ού 

χωρίζομαι * ϊνα τούς αιρετικούς τούς έρχομένους εις τήν εκκλησίαν 

βαπτίζωμεν. 

[ττε] Κυπριανός από Καρχηδόνος εϊπεν' Ύήν έμήν άπόφασιν όλοκλήρως δεί- 

κνυσιν έπιστολή προς Ίοβιανόν συν επίσκοπον ημών γραφεϊσ α, τούς 30 

3 * Ούδαμώς Ρ. — 4 έν Γν Ρ, Ιΐίΐββί Ρ ΐη βχτίΐίΐδ. — δ μή βαπτισ&έντες Ρ§. — 

5. 6 καί·νλαβόντες (V Ρ. νβιώα ρΓαβΙβππΐδδα ΐη Ρ Ιχαβοί; §, 8β(1 μή λαβόντες 80ΓΪΙ)ϊί. — 6 αίτιά- 

σονται Μ. — 9 τυχεΐν όφείλουσιν Ρ. — 10 Χολλαβής Ρ. — 11 * εφη Ρ. — 4ο1ιαηη. II ϊ 10, 11. 

— ** διαδοχήν Ρ, 66(1 § βί Ρ ΐη 6ΐ·Γίΐϋ8=Μ. —- 13 κοιν. τοΐς λόγοις αύτοΰ καί τοΐς εργ. Ρ.— 

αύτού (V Ρ. τοι ρτο ούτοι Ρ, δβά ούτοι Ρ ϊη βη-αίίβ. — 14 οΐ·}-15 κεκώλ. Γν Ρ. — 17 Βίητος § 

βί Ρ νατ. Ιβοί-, Βίκτωρ Ρ. — Γεμέλλων Ρ. — Μαίίΐι. χν 14. — 18 * πεσούνται Ρ. — **έπεί Ρ. 

— 19 τυφλών αύτών όντων Ρ. — 20 έστι Ρ. — 21 Ματόλιος Ρ. — Ο’ίας Ρ. — είπε Ρ. — 

Πόμπηιος Ρ. — διογα£ Ρ. — 22 οϊπερ Ρ. — καί (V Ρ. — 25 ήμϊν Μ, 8β<1 βα,άοιη χηαηχι ;ιρβχ 

ΐΠβ ΙϊΙβΓίΐθ μ ϊχηροδΐίιΐδ ββί, ςιιο 8γ11ίΐδα ων δοχήΜ βοΐοί. ήμών Ρ. — 26 ού α^ηοδοϊί Ρ. — 

26. 27 *ούχ όρίζομεν Μ. — 29 είπε Ρ. — ολόκληρος Ρ, 86(1 «=Μ. — 30 επιστολήν Μ. — γρα- 

φεΐσαν Μ. 



αιρετικούς κατά, την ευαγγελικήν καί άποστολικην μαρτυρίαν εναντίους 
τού χριστού και αντίχριστους όνομασ3έντας, όπόταν ττ, εκκλησία 
προσέλ3ωσι, τώ ένί της έκκλησίας βαπτίσματι βαπτίζεσ3αι δείν , 'ίνα 
δυνη$ώσι γενέσ.3αι αντί εχθρών φίλοι καί εξ άντιχρίστων χριστιανοί. 

VII. 
Του μακαρίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς. 

Διονύσιος Βασιλείδγ τω άγαπητώ μου υίώ καί άδελφώ, συλλει¬ 

τουργώ καί 3εοπρεπεϊ, εν κυρίω χαίρειν. Έπέστειλάς μοί, πιστότατε 
καί λογιώτατε υιέ μου, πυν3ανόμενος κα3η ήυ ώραν άπονηστίζεσ3αια 
δει τγ τού πάσχα περιλύσει. τινάς μεν γάρ τών αδελφών λέγειν φης 
ότι χρη τούτο ποιεϊν προς την άλεκτοροφωνίαν, τίνάς οέ οτί εσπέ¬ 

ρας χρή. οι μεν γάρ έν 'Ρώμ-ρ αδελφοί, ώς 'ρασί, περιμένουσι τον 
άλέκτορα, περί οέ τών ενταύθα έλεγες ότι τάχιον' ακριβή δέ όρον 
επιτι3έναι ζητείς καί ώραν πάνυ μεμετρημένην, οπερ καί δύσκολον καί 
σφαλερόν έστί[ν]. τό μέν γάρ, οπ μετά τον τής άναστάσεως του κυρίου 

Ίστέον δτι ηέηονε μέν ό μακάριος Διονύσιος ούτος ακροατής Ώρι^ένους, έν 

δέ τω τετάρτω τής βασιλείας έτει Φιλίππου τού μετά Γορδιανόν βασιλεύσαντος, 

τον βίον μεταλλάςαντος Ηρακλά τού τρισκαιδεκάτου τής Άλεξανδοέων έκκλησίας 

[έπισκο'που αδδβ οαιη οοιίΐοβ ΒβνβΓβ§·ϋ] τήν προστασίαν ταύτης δδε υπολαμβάνει 

καί προστάς έπί δέκα καί επτά έτεσιν, ήτοι τοϊς λοιποις τρισί Φιλίππου καί τώ ενί 

Δεκίου καί τώ ένί Γάλλου καί Βολουσιανού τού υιού Δεκίου καί τοίς δώδεκα 

Ούαλεριανού τού παιδδ'ς αυτού, προς κύριον έξεδήμησεν. ό δέ Βασιλείδης ήν τών 

κατά τήν ΙΙεντάπολιν τής Λιβύης παροικιών επίσκοπος, ώς φησιν Ευσέβιος έν τε 

τώ ς καί τώ έβδομω τής έκκλησιαστικής ιστορίας λώ/ω. β&δβιη ο οοάίοβ Ζοπαναβ 

οί Βαίβίΐηιοηίδ αιηβίώίΐοΐιίαηο ΒβνβΓβ^ίιΐδ αΐίιιΐΐί, ηίδί φΐοδ ηοηηαΐΐα ΙιλιιιΙ ιΐιιΐπβ 

Γβοίβ δοηρία ρβΓΥβΓδβ 1β£ΪΙ;. ίηίβΓ Ούαλ. βί τού Ββνβτβ^ίαδ καί Γαλλίου αδάκΐίί. 

ΚοιιΒιΐαδ Ρθ&Γδοηΐδ Ι&ιηΐ&ί ο,ηηηΐ. ογρι-χίΐη. α<1 αηηπιτι ΟΟΕΠ 11. 

α) Περί τού ποτέ ·χρή άπονηστίζεσθαι ζητεί τής έν τώ τρούλλω κανο'να πθ. 

5 ο&ρΐϋα VII—X οοΐΐαΐει α πιθ δαηί οαηι ρ ΐ. θ. βιΙΗϊοηο βρίβίοΐαηιπι ο&ηοηίοαηιιη 

Ζοηαηιβ οοπιιηβηΙαΓϋδ βχρϋοαίαηιιη , ςμιαβ Ραηδΐΐδ ίΐηηο 1622 Ογο&ογϊϊ 11ιαηηιαίηι·£ϊ, Μαοβτϋ 

βί Βαδϊΐϋ Ιδαητί οροιΰΐηΐδ αΛηβχα ρι·ο(1ϋί : ϊΐοηι α Κοαίΐιΐο , ιμιϊ ϊη Γβΐΐιγαϋδ δαοτΐδ εάΐιΙβΓαί, 

οαιη ροά,αΐϊο (ζ) ϊ. β. Οοάΐαβ ββοΙε/ΐ(Β θνοεοεε νβοβηβ βάίΐο ν. Γβΐ. δαοτ. IV ρ§. 385 αηηΐ 1818. 

— ρ§. 310—313 Μ. — Τού μακαρίου Διονυσίου πάπα Αλεξάνδρειάς εκ τής πρός Βασιλείδην 

επιστολής περί του μεγάλου σαββάτου πότε χρή άπονηστίζεσ&αι ίηδοηρδΐί Β,οηίΐιΐπδ, ϊοιγοο- 

οϊίΐηαιη 86 δθίγηηίαδ. ίΐΐΐαδ ϊη αΐΐϊδ ίΐΐαίιΐδ , ρΙβΓΪιγαβ ίία Ιθγθ : Επιστολή τ. μ. Δ. αρχιεπισκό¬ 

που Ά. πρός Β. επίσκοπον, ερωτήσαντα περί διαφόρων κεφαλαίων, προς ά διά τής επιστολής ό 

Διονύσιος αποκρίσεις έποιήσατο, αΐ καί ώς κανόνες έδέχ&ησαν (ρ). ΑιΰδΙΐηηδ : Του άγιου Δ. Αλεξάν¬ 

δρειάς περί του πότε χρή τω μεγάλφ σαββάτψ άπονηστίζεσ&αι. — 6. 7 καί συλλ. Γαινίίηδοηΐαηιΐδ 

02δ, οοΐδίϊηϊαηί 37 οι 222. — 7 καί θεοπρεπεΐ Τοάΐοΐθ,ηί «γααίαοΓ βί οοΐδίϊηϊαηαδ αίβικμιβ : καί 

θεοπειί^εΐ, ιγαοιΐ ϊη 1ιοι-αηι νοοαδαίοταιη Ιοοο οΛϊ δοΐβδίαΐ (ρ), Ιΐοηίΐιϊιΐδ αηοϊδ ίηοΐαδϊί: συλλ. έν 

ηιιΐΐα νοοο ϊηΐβΓροδϊΙίΐ Γαλνΐ. 625, Οοάΐ. 26β186. — ροδί χαίρειν ρΚ : Κανών ά. —άπέστειλας ρ, 

ν. ΟοίβΙβΓ. αά οοηδί. αγχοδί. λΓ χν, Ιααήίΐίιυη ρο«1 Οαΐΐίΐηήϊαιη α Κοαίΐιϊο. — 9 τή τ. π. περιλ. 

δβρίοιη 1>0(1]βΪ£ΐηΐ οί ρατίδ. Γβ£. 1038 Ηαικίαΐηΐ: τήν τού πάσχα ήμέραν ζρ η,ίιγιιβ αί νΐάβΙαΓ 

1)ίΐΓ000. 158 βί 205. —- 12. 13 άκρ. δέ ώραν τι&έναι έπιζητεΐς ρ βί 5οΛ1. 205. — 13 τιθέναι έπιζη 

τείς οίϊαιη ζ. — 14 έστι. Ιίρ. 



■ημών καιρόν χοή τής εορτής καί τής εύφροιιύνης ένάρχεα.3αι, μεχρις 

εκείνου τάς ψυχάς ταϊς νηστείαις ταπεινούντας, υπό πάντων όμοίως 

όμολογη3ήαεταΐ' κατεακεύααας δέ δι' ών έγραψάς μοι πάνυ ύγιώς 

καί των 3είων εύαγγελίοον ήα3ημένος ότι μηδέν άπηκριβωμένον εν 

αύτοϊς περί τής ώρας κα3' ήν ανίατη φαίνεται. διαιρόρως μεν γάρ οί 6 

εύαγγελιαταί τούς επί τό μνημεϊον έλ3όντας έγραψαν κατά καιρούς 

ενηλλαγμένους καί πάντες άνεστηκότα ήδη τόν κύριον εφαααν εύρηκέναι 

καί όψέ ααββάτων, ώς ό Ματ3αϊος εί;τε[ν]· καί πρωίας ετι σκοτίας ούσης, 

ώς ό Ιωάννης γράφεν καί 6ρ3ρου βαρέος, ώς 6 Λουκάς * καί λίαν 

πρωΐ, άνατείλαντος τού ήλιου, 6ος ό Μάρκος, καί πότε μεν άνεστη, ίο 

σαφώς ούδείς άπεφήνατο' ότι δέ όψέ ααββάτων τή έπιφωακούαγ} μια 

ααββάτων μέχρις άνατολής ήλιου τής μιας ααββάτων οί επί τό μνη¬ 

μείου παραγενόμενοι ούκέτι κείμενον αυτόν εν αυτό) κατέλαβον: τούτο 

άνοομολόγηται καί μηδέ διαφωνεϊν μηδέ εναντιούστάαι τούς εύαγγελι- 

ατάς προς άλλήλους ύπολάβωμεν. άλλ' εί καί μικρολογία τις είναι δόξει 15 

περί τό ζητούμενον, εί αυμφωνούντες πάντες εν έκείνη τή νυκτί το τού 

κόσμου φώς τόν κύριον ημών άνατεταλκέναι,περί την ώραν διαφέρονται: 

άλλ' ημείς εύγνωμόνως τά λεχ3έντα καί πιατώς άρμόααι προ3υμη- 

3ώμεν. το μέν ούν υπό τού Ματ3αίου λεχ3έν ούτως εχεί’ όψέ δέ ααβ¬ 

βάτων τή επιφωσκούα-ρ εις μίαν ααββάτων ήλ3ε Μαρία ή μαγδαληνή 20 

καί ή άλλη Μαρία 3εωρήααι τον τάφον, καί ιδού σεισμός εγένετο μέγας. 

άγγελος γάρ κυρίου καταβάς έζ ουρανού καί προαελ3ών άπεκύλιαε τόν 

λί3ον καί έκά3ητο επάνω αυτού 6ος άατραπή καί τό ένδυμα αυτού 

λευκόν ώαεί χιών. άπο δέ τού φόβου αυτού έαεία3ηααν οί τηρούντες 

καί έγενή3ηααν 6ος οί νεκροί. άποκρι3είς δέ ό άγγελος είπε ταϊς γυναιζί' 25 

μή φοβείστε υμείς, οΐδα γό.ρ ότι Ίηαούν τόν έαταυρο)μένον ζητείτε, 

ούκ έατιν ώδε. ήγέρ3η γάρ, κα-θώς εΓττε[ν]. τούτο δέ το λεχ3έν όψέ οί 

μέν τινές οίήσονται κατά τήν κοινότητα τού ρήματος τήν εσπέραν δη- 

λούν τού ααββάτου , οί δέ, αοφώτερον έξακούοντες, ού τούτο , άλλα 

νύκτα βα3εϊαν έρούαιν είναι, βραδύτητα καί μακρόν χρόνον τού 3ο 

3 κατασκευάσας Μ. — 4 ευαγγελιστών ρζ, 86(1 ΐ)0(11βϊαιιϊ ηί ηοδ. — αίσθόμενος ρζ. Ιϊ&γϊ 

δβηρίϊ 80. ήσθημένως. ΟοΐκΊ νηχ. Ιββΐ. ρ. 153. — 6 ανέγραψαν Κρ. — 8 Μαίίΐι. χχχϋΐ 1. — 

είπε Κρ. — 3ο1ιαηη. χχ 1. — 9 Τηιβ. χχϊν 1. — 10 Μαι·β. χνΐ 2. — χαί ρΓΟ ώς ρ. — 11 τή 

έπιφ. εί; [χίαν σ. Κ, Όίΐτοοο. 158, οοϊδί. 222: Οοιίΐ. 86 βί205. [χίας ζ? — 12 [χέχ.·ί-σαββ.ιΛ; ρ. 

— 16 ζητ. · ώς μή συμφωνούντων πάντων Ιν·ί-άνατ. τήν αυτήν ώραν, χαί εν τούτω διαφέρον- 

ται Κ, δβίγπαίιΐδ ΙκχΠ. 26, 86 ι·α\ν1. 625, ηϊδϊ ςηοΛ άνατ. περί τήν Γίΐ\ν1. 625 α βοιτβοίοΐ’β, χαί εν 

τούτο διαφ. 5ο61. 26. ζρ=Μ. — 19 ουν ριϋηιιΐδ αΛΛκΙίί Κ, ΙίβΐΌβ δβΓΪρΙοδ δβρίβηι δβηϋΐιίιΐδ, <γιιιιιη 

Ιΐ’βδ αΐη βί ζρ οηιΐίίβΓβηί, τοι βΛκΙϊδδβηί Κδ,Ιώβϋδ, Ηαΐ’άαΐαιΐδ, αΐϋ. — Μδ,ίίΐχ. χχνϋΐ 1—6. — όψέ 

σαββ. οβίο δβηρίϊ βί Κζ, όψέ δέ σ. ΟοοΠ. 185, 715 βί ρ. — 22 ούρ. προσελθ. ζρ, 5οι11. 185, 205. 

οοϊδί. 37, 222 ; ούρ. χαί πρ. δβρίβηι ΌοΛΙ. — 23 έπ. αυτού, ήν δέ ή ιδέα αυτού ώς Κρ. — 25 χαί 

έγένοντο ώσεί νεκροί Κρ. — 27 εΐπε Κρ. — 28.29 δηλούσθαι Μ.— 29 σοφώτεροι ΙίββΓ Η&ΓβΙιιϊηϊ. 



ρήματος τού όψέ δηλούντος. χαί οτι νύχτα λέγει χαί ούχ εσπέραν, έπήγαγε’ 

τγ έπιφωσχούσγ εις μίαν σαββάτων. χαί ήχον ου πω, ώς οί λοιποί ψασι, 

τα αρώματα ψέρουσαι, αλλά $εωρήσαι τον τάφον χαί εύρον τον σει¬ 

σμόν γεγονότα χαί χαέάήμενον τον άγγελον επί τού λί$ου χαί άχηχόασι 

5 παρ'1 αυτού' ούχ εστιν ώδε, ήγέρ$η. ομοίως Ιωάννης· εν μια των σαβ¬ 

βάτων, ψησί, Μαρία ή μαγδαληνή ήλ$ε πρωί, ετι σχοτίας ούσης, εις τό 

μνημεΐον χαί βλέπει τον λί.θον ήρμένον έχ τού μνημείου, πλήν παρά 

τούτο σχοτίας ούσης ετι, πλήν το προς εω, τού μνημείου προεληλύ^ει. 

ο δέ Αουχάς ψησν τό μεν σάββα τον ησύχασαν κατά την εντολήν, 

ίο τγ οέ μια των σαββάτων δρέάρου βα-θε'ος επί τό μνήμα ήλ$ον, 

ψέρουσαι ά ήτοίμασαν αρώματα, εύρον οέ τον λίέάον άποχεχυλισμέ- 

νον άπό τού μνημείου, ό βαύάύς ορ$ρος ίσως προϋποφαινομένην 

αύγήν εωθινήν εμφανίζει τής μιας σαββάτων. διά τούτο παρω/ηχό- 

τος ήδη τελείως συν τγ μετ' αυτό νυχτί πάσγ τού σαββάτου χαί έτέρας 

ιό άρχομένης ημέραςήλ^οντά αρώματα χαί τα μύρα ψέρουσαι. ό'-θεν δήλον 

ώς άνειστήχει προ πολλού. τούτω χαταχολου3εϊ χαί ό Μάρχοςλέγων’ ήγό- 

ρασαν άρώματα, ϊνα έλ^ούσαι άλείψοοσιν αυτόν, χαί λίαν πρωί μια σαβ¬ 

βάτων έρχονται επί το μνημεΐον άνατείλαντος τού ήλιου, λίαν μέν γάρ 

πρωί χαί ούτος εϊπεν, οπερ ταύτόν έστι τώ βαρέος ορέάρου. χαί έπήγαγεν' 

-0 άνατείλαντος τού ήλιου, ή μέν γάρ ορμή χαί οδός αυτών δήλον ώς 

όρέάρου βαύάέος χαί λίαν προή χατήρζαντο' παρέτειναν δέ κατά τε τήν 

πορείαν χαί περί το μνημεΐον διατρίβουσαι μέχρις άνατολής ήλιον καί 

λέγει καί τότε ταύταις 6 νεανίσκος ό λευχείμων' ήγέρύάη, ούχ εστιν ώοε. 

τούτων ούτως έχόντων, τούτο τοΐς άχριβολογουμένοις άποφαινόμε^α 
1 ρήμ. τού ηοη ΙιαθβΙαΓ ΐη ρζ, 5ογ11. 205. — 5 όμ. καί ό Ί. Κ, βοθΐ. 205 βί ηίβΓςμιβ βοίδΐΐ- 

ηΐβ,ηαδ. όμ. 6 Ί. ρζ. — ,ΤοΙι. χχ 1,2. — 0 σκοτ. ετι Κι>. — 7 άπό ρτο έκ Κρ. — θοθΙ. 26, 185, 196 

=Μ. πλήν παρά τοΰτο σκοτίας οϋσης ετι προς εω τω μνημείω π. ϋοάΐ. 3385; πλήν παρά τούτω 

σκοτίας οϋσης ετι (ϊέΐηι ηβδβΐο ςμιΐ(1 ήβΐβΐηιη ϊη οοάϊββ) του προς εω του μνημείου έληλύθει 

1)οΛ1. 86; πλήν παρά τούτο σκ. ου. ε. πλήν τό πρόσθω του μνημείου προεληλύθει θοάΐ. 715, 

ΓΛΛνΙ. 625 ηΐβΐ (μιοά ΐη ταινί. έληλύθει ίαβΓίΐί, προ αΐίβ, ηιαηιι αάάΐίαιη βδί. πλήν παρά τούτο 

σκ. ετι οϋσης προεληλύθει ρ, ϊία βίΐαιη ΟοιΙΙ. 158, 205, ηΐδΐ <γιιο(1 π. τούτψ δβηθηηί. αάΐβΐιιηί 

εις τό μνημεΐον βίΐαιη οοΐβΐΐηΐαηΐ. ΚοηίΜιΐδ νδ. 7 πλήν Γ\ν, νδ. 8 τό Λυ βί τψ μνημείιμ. δβ<1 ζ : 

πλήν παρά τούτω σκοτίας ετι οϋσης εις τό μνήμειον προεληλύθει. — 9 Κιιβ. χχίϊϊ 56, χχϊν 1—3. 
— 12 ό βαθ. ούν δ. ΙχχΙΙ. 26, 625. — 13 έμφαινίζει Κ. — αυτήν ρ, αύγήν ο δβτΐρίΐδ οιηηΐθηδ βί 

ζ Ε. — εωθινήν ήμέραν Ιμφ. θοθΐ. 26. — μιας των σ. Κρ. — διά τού π. ρ, διά τό παριρχη- 

κέναι θοθΐ. 26, 86, 158, ζ: βοηίτα 1>οθ1. ηπαίιιοΓ βί υίβπριβ βοΐδί. βιιηι ηοδίιω βοηδβηίΐαηί. — 

14 αύτόν Μ. — ν. παντός του σαββάτου θοθΐ. 26, 86: ν. παν τό σάββατον (ϊία βίΐαιη ζ) καί έτέ- 

ραν άρχεσθαι ήρ.έραν 1»οθ1. 158. ΐη Γαινίΐηδοηΐαηο 625 Κοιιίΐιΐιΐδ δονίρίηναιη ιπηίαΐατη βδδβ θΐβΐί, 

ιριβΐ »ίί ηοη θΐβίΐ. — 15 ό'θεν βοΐδίΐηΐαηΐ, θοιΐΐ. 158, ζ ; δτε Μ βί Γβΐΐςμιΐ ιιί νκίβίιιΐ’ οηιηβδ, Κοιι- 

Ιΐιΐο ηοη βχοβρίο. — 17 πρ. τής μιας σ. Κρ. — 20 γάρ Ιιαίδβηί δβηρίΐ οιηηβδ βί ζ, Γν ρ. — καί ή 

όδ. Κρ. — 21 κατήρξατο ηοηηιιΐΐΐ, κατήρχθη Κ(ζ?), κατήρθη βοθΐ. 158, προήρχθη ρ(ζ?). — 22 άνΐ 

τού ήλιου θοιίΐ. 158. — 24 άκρ. άπολογούμεθα θοΛΙ. 158. ΐη ηιαΓ&ΐηβ ζ : έν άλλ. άπολογούμεθα. 

— βΐ Λ'βΐ’δυΐ βιιΐιΐδ άποφαινόμεθα νοοαίηιΐιηη ρηιηιιιη βδί, ΐη βοθΐοΐδ Μ ηιαί’^ΐηβ κεφάλαιον α 

Η.Λδβι·ΐρίιιηι βδί: αΜ νβι·ο „σαρκί“ ΐηβΐρΐαί, αβοιίΓαίΐαδ ΐηθΐβίΐίηιη ηοη βδί. βίΐαιη. (Ιβΐηοβρδ 

δβηιρβΓ κεφάλαια, ηοη κανόνες, δΐη^ιιΐιιβ ββοίΐοηβδ νοβαηίιιι·. 
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κατά ποιαν ώραν ή καί ποιον -ημιώριον ή ώρας τέταρτον άρχεσέάαι 

προσήκε της επί τγ του κυρίου ημών έκ νεκρών άναστάσει χαράς, 

τούς μέν λίαν επιταχύνοντας καί προ νυκτός εγγύς ήδη μεσούσης άνιέν- 

τας ώς όλιγώρους καί άκρατείς μεμφώμείάα, παρ' ολίγον προκατα- 

λύοντας τον δρόμον, λέγοντος άνδρός σοφού’ ου μικρόν εν βίω το παρά 5 

μικρόν : τούς δέ έφυστερίζοντας καί διαρκούντας επί πλεΐστον καί μέχρι 

τέταρτης φυλακής έγκαρτεροϋντας, καίά' ήν καί τοις πλέουσιν ό σωτήρ 

ημών περιπατών επί τής θαλάσσης έπεφάνη, ώς γενναίους καί φιλό¬ 

πονους άποδεξόμε^α: τοϊς δέ μεταξύ, ώς έκινή^ησαν ή ώς έδυνή^ησαν 

άναπαυσαμένοις μή πάνυ διοχλώμεν, επεί μηδέ τάς εξ τών νηστειών ίο 

ημέρας ίσως μηδέ ομοίως πάντες διαμένουσιν. άλλ' οί μέν καί πάσας 

ύπερτιέύέασιν άσιτοι διατελοϋντες, οί δέ δύο, οι δέ τρεις, οί δέ τεσσαρας, 

οί δέ ουδέ μίαν, καί τοις μέν πάνυ διαπονη^εΐσιν εν ταϊς ύπερ3έσεσιν, 

εΓτα άποκαμοϋσι καί μονονουγί έκλείπουσι συγγνώμη τής ταχυτέρας 

γεύσεως. εί δέ τινες ούχ όπως ύπερέύέμενοι, άλλα μηδέ νηστεύσαντες, ΐδ 

αλλά καί τρυφήσαντες τάς προαγούσας τεσσαρας, εΓτα ελ^όντες επί 

τάς τελευταίας δύο καί μάνας αύτάς ύπερτιλάέντες, την τε παρασκευήν 

καί το σάββατον, μέγα τι καί λαμπρόν ποιεΐν νομίζουσιν, αν μέχρι 

τής έω διαμένωσιν, ούκ οίμαι τήν ϊσην άίάλησιν αυτούς πεποιήσέάαι 

τοις τάς πλείονας ημέρας προησκηκόσι. ταύτα μέν ούν, ώς φρονώ καί 2ο 

συμβουλεύω, περί τούτων έγραψα. 

β “Περί δέ τών έν άφέδρω γυναικών, εί προσήκεν αύτάς ούτω διακειμενας 

εις τον οίκον είσιέναι τού 5εοϋ, περιττόν καί το πυν^άνεσέάαι νομίζω, 

ουδέ γάρ αύτάς οίμαι πιστάς ούσας καί εύλαβεις τολμήσειν ούτως 

α) "Ορα καί τον ζ κανόνα τού άηίου Τιμοθέου. 

2 προσήκεν Μ. — 3 επιταχύνοντας 5ο<11. 625 αίης/ηβ, έπιταχύναντας Ερ. — 4 μεμφόμεθα 

ώς παρ’ όλ. ρζ: οπιίίΐιιηί ώς δοηρίϊ ρι·αβίβι· 5ο<Ι1. 158. μεμφόμεθα βίϊίΐιη Ε. — 5 λέγ. τού λόγου 

ά. σοφ. δοάΐ. 26, 625. — 6 επί τό πλεΐστον δοΛΙ. 196. — 7 έγκ. δοηρίϊ οηιηβδ, διεγκαρτεροΰντας ρ. 

— 9 άποδεχόμεθα Ερ. — ήδυνήθησαν Ερ. — 10 διενοχλώμεν Τόοάΐ. 185, οοϊδί. 37, 222, Ε· — 

τούς εξ ρ. — 13 διακονηθεΐσι ρ. — 14 άποκάμνουσι δοηρίϊ δβχ βί Ε. — μόνον ούκ Ε, μ.ονο- 

νού ρ. — 15 ούχ όπως ούχ ύπερτιθέμενοι Ερ. — 15. 16 νηστ. ή καί τρυφ. ΟοΛΙ. 158, Ερ. — 

17 μο'νας ημέρας, αύτάς ρζ ίΐίηιιβ ϊρδβ Εοαίϊιϊιΐδ, Ιϊοβί δβ ημέρας οοιηιηυηΘίη δοηρίοπχιη οιηηίιιιη 

οοηδβηδίιιη δθηηιιίυιη Οβίβνϊδββ θϊοαί. — 19 διαμείνωσιν, τούτους ούκ άβϊβίο αύτούς Ε ρβν ΐηση- 

νϊαιη, διαμείν. οίϊίΐιη ρ: οδς ούκ οι. τ. ΐ. άσκησιν πεποι. 4>ο<41. 26, 86. βίϊαηι ΐη ΐ>ο<41. 625 

«,άδοηρίχιηχ βΐ'αί αηίβ ούκ ηβεοΐο φΐΐά , ηχιηο αύτούς ιηαηιι νβββηΐΐ ηάϊβοίχιιη βδί. ϊάβιη οίϊίΐηι 

άσκησιν. — πεποιεΐσθαι ζ. — 20 ούν Ε β ηονβιη δοΐ’ϊρίϊδ αάϊβοϊί, γχ> ρζ. — 20. 21 φρ. συμβου¬ 

λεύουν Ερ. — 22 ηϊίΓ& οίΐηοηβχη ρηχηιχηι ηοη ρΓοοοάιιηί οοϊδϊϊηϊίΐηϊ. ϊχχδβηχϊί Ε Ιιοο Ιοοο βχ 

Αηδίϊηϊ βγηορβΐ (ΒβνβΓβ§. δγηοά. II ρ. 4) ρβίϊία Ιηιβοοβ: Τούς προσδοκία θανάτου λυθέντας 

τής άκοινωνησίας άλογον, άν επιβιφεν , αύθις δεσμεΐν, μηδέν εν τψ μεταςύ έργασαμένους · εί 

μέντοι μετά τό ραίσαι φάνοιτό τις πλείονος δεόμενος επιστροφής καί νουθετούμενος ταπεινούν καί 

κακούν καί συστέλλειν εαυτόν μή πείθοιτο, άλλ’ άντιλέγοι: τούτο αύτφ έγκλημα πρός άφορισμόν. 

ρχ-ίΐβπιϊίίιιηίιη· ϊιϊδοβ &ρχχ<1 Αηδίϊηχχιη: Τού αυτού περί τών άκοινωνήτων μέν όντων, φόβψ δέ 

θανάτου κοινωνούντων, είτα έπιθυούντων (δϊο) — άφαίδρυρ Μ, φέδρυρ ρ. — 24 ουτω Ε. 



διαχειμένας η τη τραπέζη τη άγία προσελ^εΐν η τού σώματος καί τού 

αίματος χριστού προσάψασ^αι. ουδέ γάρ η την δο)δεχαετη ρύσιν 

εχουσα προς την 'ίασιν \σπεύδουσα\ ε-θιγεν αυτού, άλλα μόνου τού 

κρασπέδου, προσεύχεσ^αι μεν γάρ, όπως άν εχη τις, καί, ώς άν οίά- 

5 χειταμ μεμνησ$αι τού δεσπότου καί δεϊσ3·αι βοήθειας τυχείν, άνεπί- 

ψ3ονον * εις· ύε τά αγία καί τα αηια των αγίων ο μη πάντη χαλαρός 

καί ψυχή καί σώματι προσιέναι κωλυ<3ησεται. 

α Αύτάρχεις δε καί οί φεφαμηχότες εαυτών οφείΧουσιν είναι χριταί. ότι γ 

γάρ άπέχεσ^αι προσήχον άλλήλων έχ συμφώνου προς καιρόν, ϊνα σχο- 

ιο Χάσωσι τη προσευχή καί πάλιν επί το αυτό ώσιν, άχηχόασι Παύλου 

γ ράφοντος. 

Ρ Οί” οέ εν άπροαιρέτωΊ νυχτερινή ρύσει γενόμενοι καί ούτοι τω ο 

ίβϊω συνειδότι χαταχολου3·ησάτωσαν καί έαυτούς είτε διαχρίνονται 

περί τούτου είτε μη σχοπείτωσαν * ώς έπί των βρωμάτων ό διαχρι- 

ΐό νόμενος, φησίν , εάν φάηη, χαταχέχριται. ταύτα συ μέν τιμών ημάς 

(ου γάρ άγνοών) , άφαπητε, τα πύσματα ημΧν προσήγαγες, όμό- 

φρονας ημάς (ώσπερ ούν εσμε'ν) καί ίσοψύχους· σεαυτώ παρασκευά¬ 

ζουν. εγώ ο* ούχ υος αίοάσκαλος, άλλ’ ως μετά πάσης άπλότητος 

προσήχον ημάς άΧΧηΧοις διαλέγεσ-θαί, εις κοινόν την διάνοιαν έμαυ- 

20 τού έζέ$ηχα, ην έπιχρίνας καί συ, συνετώτατέ μου υιέ, ο π άν σοι 

«ραννϊ βέλτιον η καί ού'τως εχε'.ν δοκιμάζεις περί αυτών άντιγράψης. 

έρρώσ3αί σε, άφαπητέ υιέ μου, εν ειρηνη Χειτουρφούντα τω κυρίω 

εύχομαι. 

α) άναγίνωσκε καί τον ε καί 17 κανόνα τού αγίου Τιμοθέου. 

|3) εν τ$ προς Κορινθίους α [νίΐ 5]. "Ορα καί τον ι|3 κανόνα τού αγίου 

Τιμοθέου. 

γ) Ύπό γάρ τού συνειόοτος Ελέγχεται τις καν τε εμπαθές γε'γονε τό ένύπνιον 

καν τέ έκ φθόνου δαιμόνων. καί τό μέν εμπαθές κοιλύει τού μ ή μεταλαμβάνειν, 

εάν [οοά. το] δέ καί άγοινιζομε'νου τίνος καί παντοίω τρόπω φυλάσσοντος ε’ξαίφνης 

' γένηται τό δηλοιθέν ε’νύπνιον, ούτος μετά ε’λπίδος τελείας προσερχε'σθοι τω κυρίω 

καί των αγιασμάτων αυτού μεταλαμβανέτω. 

2 τοΰ Χρ. Κρ. — 3 σπεύδ. Κ αάΐβοϊΐ; 8β<χιιιιία8 βοιίΐ. 26, 86, 625. — 6 καί τά α.γιαΓ\υρζ, 

βοάΐ. 86, 625. — 8 οί γεγηρακότες, έ. ρ, βοΛ βοάΐβϊαηϊ δορίβηι βί ζ ειιηι Μ οοηοίηιιηί. — 9 άλλή- 

λων προσήκον, έκ συμφωνίας ΐνα προς καιρόν σχ. ρ. βθιΙ 1>ο<11. οοίο=Μ. έκ συμφώνου βίίαηι 

βοώ. 158. ζ—ΛΙ, ηΐκϊ ς[ΐιο<1 προσήκον άλλ. δΟΓΪβΚιιι·. — 8. 9 σχ. τή νηστεία καί τή προσ. βοάΐ. 

625. — 12 Οί δ’ έν Κρ. — 13 κατακολουθείτωσαν Κρ. — 14 καί έπί ρ. ώς καί έπί ζ. — Κοηι. 

χΐν 23. — 15 αηΐο ταΰτα Κρ: καί έν τούτοις ευσυνείδητος έστω καί εΰπαρρησίαστος κατά τό 

ίδιον ένθύμιον πας ό προσιών τψ Θεφ. — 17 σεαυτφ οΐίαιη βοώ. ϊγθη εί ζ, έαυτψ Κρ. — 

18 διδάσκαλος καλός, άλλ’ Οοιίΐβίίΐηΐ (Ιιιο; καλός ίΐήώίιιηι, 8β(1 ηοη α ΙϊβΓδ,πο ΐρ80, βΐίαιη ΐιι 

πιχνί. 625. — 20 έςήθηκα Κ. — 21 δίκαιον καί αιιΐο βέλτ. ΐιΐΒΟΠίηΙ βοώ. ώιο εί ρζ. πηοϊκ 

ϊηοΐιΐδ. βίίαιη Κ. — 21 δοκιμάζης Κρ. — αντιγράψεις ζρ. 
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VIII. 
Επιστολή κανονική τού άγιου Γρηγορίου επισκόπου Νεοκαισαρείας· 

του θαυματουργού περί τών εν τή καταδρομή τών βαρβάρων είοωλό- 

θυτα φαγόντων ή καί ετερα πλημμελησάντων. 

Ού τά βρώματα ήμάς· βαρεϊ, ιερε πάπα, εί ε^αγον αιχμάλωτοι 

ταύτα άπερ παρετίθεσαν αύτοΐς οί κρατούντες αυτών, μάλιστα έπειοή 5 

είς λόγος παρά πάντοιν τούς καταδραμόντας τά ήμέτερα βαρβάρους 

είδώλοις μή τεθυκέναι. ό δε απόστολός φησι' τά βρώματα τή κοιλία 

και ή κοιλία τοϊς βρώμασιν, 6 δε θεός καί ταύτην καί ταύτα καταργή¬ 

σει. αλλά καί ό σωτήρ ό πάντα καθαρίζων τά βρώματα ου το είσπο- 

ρευόμενον, γ}ησί, κοινοί τον άνθρωπον, αλλά το έκπορευόμενον. καί τό ίο 

τάς γυναίκας τάς αιχμαλώτους διαφθαρήναι, έξυβριζόντο)ν τών 

βαρβάρων εις τά σώματα αυτών, ει μέν καί πρότερον κατέγνωστό τίνος 

ό βίος πορευομένης όπίσω οφθαλμών τών έκπορνευόντων κατά τό 

γεγραμμένον, οήλον οτι ή πορνική έξις ύποπτος καί εν καιρω τής αίχμα- 

λοισίας και ου προχείρως δει ταις τοιαύταις κοινωνεϊν τών ευχών, εί 15 

μέντοι τις εν άκρα σωφροσύνη ζήσασα καί καθαρόν καί έξω πάσης 

ύπονοίας έπιδεδειγμένη βίον τον πρότερον νυν περιπέπτωκεν εκ βίας 

καί άνάγκης ύβρει: εχομεν παράδειγμα το εν τώ δευτερονομίω το έπί 

τγ νεάνιδι, ήν εν τώ πεδίω εύρεν άνθρωπος καί βιασάμενος αυτήν 

έκοιμήθη μετ' αυτής, τή νεάνιδι, φησίν, ου ποιήσετε ούδέν’ ούκ εσται 20 

τή νεάνι^ι αμάρτημα -θανάτου* οτι ώς ει τις1 άναστή άνθρωπος έπί τον 

πλησίον αυτού καί θανατώσει αυτού τήν ψυχήν, ούτως τό πράγμα 

τούτο, έβόησεν ή νεάνις καί ό βοηθών ούκ ήν αυτή, ταύτα μέντοι 

τοιαύτα. δεινή δέ καί ή πλεονεξία καί ούκ εστι δι' επιστολής μιας παρα- 

θέσθαι τά θεία γράμματα, εν οίς ου το ληστεύειν μόνον φευκτόν καί 25 

φρικώδες καταγγέλλεται, άλλα καθ' ολου το πλεονεκτεΐν και άλλοτρίου 

έφάπτεσθαι έπί αισχροκέρδεια, καί πας ο τοιούτος έκκήρυκτος εκκλη¬ 

σίας· θεού, τό οέ εν καιρω τής καταδρομής εν τοσαύτη οίμωγή καί 

τοσούτοις θρήνοις τολμήσαί τινας τον καιρόν τον πάσιν όλεθρον φέροντα 

Ρ&. 3ΐ9·ί~32ΐ Μ. — 1 έπ. ροδί Νε. Ε. — αρχιεπισκόπου ρ, 5ο<Ε. 158 βί 205. — 2 του 

Γν ρ, βί θαυμ. ροδί Γρ. νκ. 1. — κατ. βαρβάρων τών έν αιχμαλωσία είδ. ρ. — 3 έτερά τινα ρΕ. 

— 4 ίερέ 1)0(11. οιηηβδ, ίερώτατε ρζ. — Πάππα ρ, Πάπα ζ. — εφ. οϊ αίχμ. ρΕ. — 5 αΰτψ, 

μάλ. ρ. — 6 ήμ. μέρη β. ρΕ. — 7 ΟοΓΪηίΙι. I νϊ 3. — 9 Μαίίίι. χν 11. — 10 φησί ί\ι ζ. — 

έκπ., λέγει ζ. — όμοιον καί τό δΐΐίΐδΐΐ ΕοιιίΜυδ. — 11 τάς αίχμ. γυν. δι. ρ. τάς αΕβηιηι Ε 

ρΓίίβΙβηηϊδΐί. — 12 αυτών, άλλ’ εί ρΕ. — 13 6 Λ) ρ. — πορευομένης βοάΐβίαηϊ ίτβδ βί ζ, 

πορνευομένης ηβδβϊο ηιιΐδ αρικί Ε, πορευομένου ρ. — Νυιη. χνΐ 39. — 14 έν τώ κ. Ε. — 

19 Ιίβιιί. χχϊΐ 25—28. — 20 φ. ροδί ποι. Ερ. — ούκ έστι Ερ. — 22 ουτο) Εζρ. δΐιηί ςχαζ ουτω 

καί ρΓζιβϋβζιζιί, δβά ηοη 3.§ηοδοιιηί καί ηβο βοάΐβζ&ηζ ηββ ζ. — 24 δέ καί λ) ρ, καί 1ι. 1. Γ\ν 

βίΐίίΓη Ε. — 25 φρικτόν ρ, φευκτόν άθβοίιιζ* Οοάΐβϊαηΐδ δβχ βί ζ. — 26 άλλοτρίου βίίίΐιη 5οά- 

Ιείααϊ οβίο, άλλοτρίων ζρ. — 27 πας τοιούτος βοάΐ. 205, ζχζ. 
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νομίσαι έαυτοϊς κέρδους καιρόν είναι ανθρώπων έστιν ασεβών καί θεο- 

στυγών ουδέ υπερβολήν άτοπίας* έχόντων. δθεν έδοξε τούς τοιούτους 

πάντας έκκηρύξαι, μήποτε έφ’ δλον έλθη τον λαόν ή οργή καί έπ’ 

αυτούς πρώτον τούς προεστώτας τούς μή έπιζγιτοϋντας. φοβούμαι 

γάρ, ώς ή γραφή λέγει, μή συναπολέση ό άσεβής τον δίκαιον, πορνεία 

γάρ, φησί, καί πλεονεξία, δι' ά έρχεται ή οργή τού θεού επί τούς 

υιούς τής απειλεί ας. μή ούν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών, ήτε γάρ 

ποτέ σκότος, νυν δέ φώς εν κυρίω · ώς τέκνα φωτός περιπατεϊτε (ό 

γάρ καρπός τού φωτός έν πάση άγαθωσύνη καί δικαιοσύνη καί άλτ,- 

.θεία) δοκιμάζοντες τί έστιν εύάρεστον τω κυρίω καί μή συγκοινωνείτε 

τοϊς έργοις τοις άκάρποις τού σκότους, μάλλον δέ καί ελέγχετε, τά 

γάρ κρυφή γινόμενα ύπΊ αυτών αισχρόν εστι καί λέγειν * τά δέ πάντα 

ελεγχόμενα υπό τού φωτός φανερούται. τοιαύτα μέν ό Παύλος. εάν δέ 

διά τήν προτέραν πλεονεξίαν τήν έν τή ειρήνη γινομένων δίκην τιννύν- 

τες εν αύτω τω καιρω τής οργής πάλιν προς τήν πλεονεξίαν έκτραπώσί 

τινες, κερδαίνοντες έξ αίματος καί ολέθρου ανθρώπων άναστάτων 

γενομένων ή αιχμαλώτων ή πεφονευμένων, τί έτερον προσδοκάν χρή ή 

ώς έπαγωνιζομένους τή πλεονεξία έπισωρεύσαι οργήν καί έαυτοϊς καί 

παντί τω λαω; ούκ ιδού 'Άχαρ ό τού Ζαρά πλγ)μμελεία έπλημμέλησεν 

από τού αναθέματος καί επί πάσαν συναγωγήν Ισραήλ έγενήθη ή 

οργή ; καί ούτος εις μόνος ήμαρτε * μή μόνος άπέθανεν έν τή αμαρ¬ 

τία αυτού; ήμϊν δέ πάν τό μή ήμέτερον, άλλα άλλότριον τω καιρω 

τούτω κέρδος ανάθεμα νενομίσθαι προσήκει. κάκεϊνος μέν γάρ ό 'Αχαρ 

εκ τής προνομής έλαβε καί αυτοί νύν εκ προνομής: κάκεϊνος μέν τά 

τών πολεμίων, οι δέ νύν τά των αδελφών, κερδάναντες όλέθριον κέρ¬ 

δος. μηδείς έξαπατάτω εαυτόν μήτε ώς ευρών, ούτε γάρ εύρόντα κερ- 

δαίνειν έξεστι\ν]. φτ,σί τό δευτερονόμιον · μή ίδών τον μόσχον τού 

αδελφού σου καί τό πρόβατον πλανώμενον εν τή οδω περιΐδης 

αυτά, άποστροφή άποστρέψεις αυτά τω άδελφω σου. εάν δέ μή 

έγγίζη ό αδελφός σου προς σέ μηδέ έπίστη αυτόν , συνάξεις αυτά καί 
1 νομίσαι αότοΐς 1>οά1. 26, ταλνΐ. 625· — καιρόν είναι κέρδους 5οά1. 205 βί ρ οοπΙγλ θοάΐ. 

ΐ’οΐϊφίοδ. — 2 θ. καί ύπερβ. Κ, δοιριιΚυδ 1)οά1. 158 βί 195; ηβηπθ καί ηβςμιβ ουδέ ρταβίιοί 

1>οά1. 26, ιιίππηςιιβ (καί ουδέ) ζ. καί πολλήν υπερβολήν γηλυΙ. 625. — * άσεβείας Γαινί. 625, 

άσωτίας 1)0(11. 158. — 5 Οοηβδ. χνϋί 23. — όιΛλΚρ. — 6 Ερίι. ν 3, 6·>-13. — πλέον, μηδέ όνο- 

μ,αζέσθω έν όμΐν, δι’ ά Κ αίςμιβ ΐία Οΐ’ββοΐ'ϋ βά. ρΐ'ϊηοβρδ. β 1ίΙ)ΓΪδ δΟΓΪρϋδ ηβ ιιηιΐδ ηηΐάβιη ηβο 

ρζ ίΐ^ηοδοηηί. — 9 κ. του πνεύματος έν γελυΙ. 625. — αγαθοσύνη Κρ. — 10 έστιν βοάΐ. 205 βί ρ. 

— συγκοινωνήτε Μ. — 13 μέν ό άπόστολος. έάν δέ Κρ. — 14 πρότερον ρ. — γενομένηνΚρ. — 17 ή 

ίΐΚβΓυ,ΤΏ Γν Οοάΐβΐαηϊ βέ ρζ. — 20 αναθήματος ρ. — 21 ούτος ροβί μόνος ρ. — ϊιι ηι§;. Οι-β§0Γϋ 

νοδδϊίΐηϊ: άλλως, άλλα μή μόνος έν τή αμαρτία αυτού άπέθανεν. — 25 κερδαίνοντες Κρ. — 26 μή- 

ποτε ώς βάΐΐϊο Οτθ^ογΚ ρηηοβρδ. — 27 έξεστι Κρ. — φ. γάρ τό ρ. — 28 Ι)6Πί. χχΐ 1—3. — 

πλανώμενα ζρ. — 30 έπίστη Οΐ’β^οΓΪυ,δ νοδδ., θοάΐθΐίΐηΐ δβρίβιη βί Κ, έπίστασαι βοάΐ. ιιηιΐδ βί ρζ, 

η. 5οά1. 715 νβιώα ίΛεαηί. έπιστή Μ. έπεγνως (ϊία Κ) ία ιη§. (τΐ’β§οηϊ νοδδί&ηϊ. — αυτών Μ. 
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εσται μετά σου, έ'ως άν έκζητήση αυτά ό αδελφός σου καί αποδώσεις 

αυτά · καί ούτως ποιήσεις τήν όνον αύτοΰ καί οϋτο)ς ποιήσεις το ίμά- 

τιον αυτού καί ούτως ποιήσεις κατά* πάσαν απώλειαν τού άδελψού σου, 

οσα άν άπόληται παρ' αυτού καί εϋργς αυτά, ταύτα το δευτερονόμιον. 

εν δε τή έξόδω ου μόνον εάν τά τού άδελψού τις εΰρρ, άλλά καί εχθρού, 5 

άποστροψή, ψησίν, άποστρέψεις αυτά εις τον οίκον τού κυρίου αυτών, εί 

δε εν ειρήνη άρα ρα^υμούντος καί τρυψώντος καί των ιδίων άρ.ελούντος 

άδελψού ή εχθρού κερδάναι ούκ εξεστι, πόσω μάλλον δυστυχούντος καί 

πολεμίους ψεύγοντος καί κατά άνάηκην τά Ιδια εγκαταλείποντος; άλλοι 

δε έαυτούς έζαπατώσιν αντί των Ιδίων των άπολομένων ά εύρον άλλότρια ίο 

κατέχοντες, ίν' επειδή αυτούς Βοράδοι καί Γοτ-θοί τά πολέμου είρ- 

ηάσαντο, αυτοί άλλοις Β οράδοι καί Γότθοι ηένωνται. άπεστείλαμεν 

ούν τον άδελψον καί συγγέροντα Ευ^ρόσυνον διά ταύτα προς υμάς, 

ϊνα κατά τον ενθάδε τύπον καί αυτού δώη ομοίως καί ών δει τάς κα¬ 

τηγορίας προσίεσλάαι καί ούς έκκηρύξαι των ευχών, άπηγγέλη δέ τι 15 

ήμϊν καί άπιστον εν τή χώρα υμών γενόμενον καί πάντο)ζ που υπό 

άπιστων καί άσεβών καί μή είδότων ρ,ηδί όνομα κυρίου ότι άρα εις 

τοσούτόν τινες άπανλάρωπίας καί ώμότητος προεχώρησαν, ώστε τίνάς 

τούς διαψυγόντας αιχμαλώτους βία κατέχειν. άποστειλατέ τινας εις 

τήν χώραν, μή καί σκηπτοί πέσωσιν επί τούς τά τοιαύτα πράσσοντας. 20 

τούς μεν ούν εγκαταλεχ^έντας τοις βαρβάροις καί μετ' αύτών εν 

αιχμαλωσία όντας, έπιλα$ομένους ότι ήσαν Ποντικοί καί χριστιανοί. 

έκβαρβαρω$έντας οέ, ώς καί ψονεύειν τούς όμοψύλους ή ζύλω ή άγχόνη. 

ύποδεικνύναι δε ή οδούς ή οικίας άγνοούσι τοϊς βαρβάροις καί τής 

1 αποδόσεις Μ. — 2 ούτω ρΚ. — 3 ουτω ρΚ. — * μετά ρ. — 4 ευρ^ς θοάΐβίαηΐ δερνεηι, 

εύρήσ^ς ρζ. — 6 Εχοά. χχΐϊϊ 4. — 7 άραΓν: ρ. — 8 Ι;εστιν ρ. — 9 έγκαταλιπόντος ρ. — 10 άπο- 

λωμένων Μ, άπολλυμένων Β,. — 11 αύτοΐς Β,. — αά Βοναάοδ εί Οοίίΐιοδ Βοινίΐιΐο ΐη εοά. 

1>οά1. 86 Γέται αάάΐίΐ νΐάβηίνιι-, ηνία άε Γβ άαεοθνίδ ΟιΊιηππιΐδ νΐάβηί. ηοΐαΐί εενίε ΐεεδ ρορηΐοβ 

8Ϊ£ηΐβεαι·β ΙΐθΓαηηδ, δεά ΟοίίίιοΓηιη ηοηνεη ηοίΐονε θ νβίεηνιη Οταεεοννπη ηιοηΐηιβηίΐδ νοεα- 

5η1ο εχρίΐεατε. Βοταάοδ ςμιαηννΐδ αρνιά Ζοδΐηννπη εδδβ δεΐνεηι, νμιιιιη ρηηιιπη αά Ιιαεο Ιε^εηάα 

αεεεβδϊ, ς>ααάοηνιη ηοηιεη Ιιοε Ιοεο ι-εροηεηάνηη εΓοάΐάβΓαην, ηαηι β εί χ Ιΐίεναηνηι ΐη ΙΠχγϊβ αηίε 

Ιιαεε δεχ δερίεηννε δαεεννία δεηρίΐδ άϊδεί’ίιηεη ραεηε ηυΐΐνπη εδί: δεά ςμιιιηι ΐη Βατάεδαηΐδ εοάΐ- 

εειη Ιοηάΐηεηδειη ΐηεΐάΐδδειη, νεί’εθαί’ ηε ΐάενη ΐνοε Ιοεο ηοηιεη Ιαίετεί, ςνιοά αρνιά Βαεάεδα- 

ηβην (ρ. 17 β^η ν. 4 : ρ. 25 ν. 3 αη§1.) Βπίδα δεηΟΐίιπ·; νμνΐ Βαί’άεδαηεδ ΒΓνίδαε δεηΐρίοΓεδ ρΐείο- 

Γεεςμιε νΐνεΓβ ηε§αί. εί. ρ. 60, 7. — τά του πολέμου Ιωάΐ. 205 εί ρ: Ινοάΐεΐαηΐ Γβΐΐςμιΐ ηιοηα- 

εεηδΐδ Ιεείΐοηβην ίννεηίπΓ. τά των πολεμίων ζ. — 12 γίνωνται ρ. — 14 καί αυτόθι θοάΐ. άνιο, 

καί αυτός Ινοάΐ. 196 (?) εί ρ, καί αύτοΰ θοάΐ. ςηΐηςμιε. — καί ών δή Μ. — 15 καί οΰς δεΐ 

έκκηρ. ρζ ρταείετ ΙΐΟι-οπνην δεηρίοηνηι ααείοηίαίβην. — άπηγγέλθη ρζ. ςμναε άε Ιΐΐηαηοηιηι 

ηοίΐδ αίίννίΐί Βοαίΐιΐηδ ΐη ιηαΓ^ΐηε δεηρίΐδ , ςηϊΐηΐδ Ιεείονβδ ςηαηαιη άβ τε δεηηο εδδεί ιηοηε- 

ΓβηίιΐΓ, βΐδ ίΓαηδδεπθεηάΐδ ηεςμνβ Ιιΐε ηεςηε αΐΐο Ιοεο εΐιαΓίανη ρεΓάΐίηηι ΐτε άεετενΐ. — 16 γεν. 

πάντως ρΚ. — 17 μηδε όνομα ρΚ, θοάΐ. 205 εί αΐΐΐ άηο, ηαοηιηι ίαηνεη άε ίεδίΐηνοηΐο άιιΐάίαΐ’θ 

εάϊίοΓ αη§1ίενΐδ νΐάείηΓ. μήτε τό ον. ηεβεΐο ςυΐδ, μήτε όνομα ζΜ. — 18 προσεχώρησαν Μ. — 

19 άποστ. ούν τινας ναννί. 625. — 22 όντας ς[νιαΙαοΓ Ιΐύιοδ Οοάΐεΐαηοδ δεηνιηίαδ άβίενΐί 11, έπελ- 

θόντας ζρ εί 5οά1. 205. έν αίχμ. γενομένους έπιλανθανομένους τε θοάΐ. (γνιαίνιοΓ. 
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άχροάσεως άπεϊρξαι δει, μέχρίς αν χοινη περί αυτών τι δόξγ συνελ- 

.θούσι τοίς άγίοις χαί προ αυτών τώ άγίω πνεύματι. τούς οέ ο'ίχοις 

άΧΧοτρίοις έπεΧ^εϊν τολμήσαντας, εάν μέν χατηγ ο ρη Μέντες έλεγχ-θώσμ 

μτ}<5ε τής άχροάσεως άξιώσαι. εάν οέ εαυτούς έξείπωσι χαί άποδώσιν, 

εν τή τών ύποστρεψόντων τάξει ύποπίπτειν αυτούς, τούς οέ εν τώ 

πε^ίω εύρόντας τί η έν ταΐς εαυτών οϊχίαις χαταΧειψ3·έντα υπό τών 

βαρβάρου, εάν μέν χατηγορηέάεντες έΧεγγ^ιώσιν, ομοίως εν τοϊς 

ύποπίπτουσιν εάν οέ αυτούς έξείπωσι χαί άποδώσι, καί τής ευχής 

άξίώσαι. τούς οέ τήν εντολήν πΧηρούντας έχτος αίσχροχερδείας πάσης 

πληρούν βεΓ, μήτε μηνυτρα ή σώστρα ή εύρητρα ή ω ονόματι χαΧούσιν 

άπαιτοϋντας. 

IX. 
Τού άγ^υ Πέτρου άρχιεπισχόπου ’Αλεξάνδρειάς χαί μάρτυρος 

κανόνες ψερόμενοι εν τώ περί μετάνοιας αυτού λόγω. 

Έπεί τοίνυν τέταρτον ηδη πάσχα έπιχατείΧηγε τον διωγμόν, αύτάρ- α 

κως έχει τοϊς μέν προσενεχέάεϊσι χαί ψυΧαχισ^εϊσι, βασανούς τε άνη- 

χέστους ύπομεμενηχόσι χαί άψορητους μάστιγας χαί πολλάς έτέρας 

δείνας άνάγκας, ύστερον δε προδεδομένοις υπό τής άσ-θενείας τής 

σαρκός* εί καί μή έ£ άρχής παρεδέχξάησαν διά τήν παραχοΧου^ησα- 

σαν μεγίστων πτώσιν, όμως διά το πολλά αυτούς ηέάΧηχέναι χαί επί 

πολύ άντιμάχεσ3αι (ού γάρ κατά προαίρεσιν εν τούτω έΧηΧύύάασιν, 

αλλά χαταπροδοόάέντες υπό τής άσ^ενείας τής σαρκός), έπειδη καί 

στίγματα τού "Ιησού ένδείχνυνται έν τοϊς σώρ,ασιν εαυτών, χαί η δη τινές 

τρίτον έτος έχουσι καταπεν^ούντες, προσεπιτιμη^ηναι αύτοϊς από της 

5 αυτούς (V ρ Ε, ύοάΐβΐαηϊ 3385 βί 625 α£ηο8θΐιηί. — τψΓνρ. θ βοοίΐ. οείο βί ζ ίΐφβοϊΐ 

Ε. ϊίίβιη τινά β εοη^βείπτα Ιοεο τι. — οικίας ρ. — καταλειφθέν ζρ. — 8 ύποπ. εστωσαν. εάν 

ΐΓβδ βοάΐβΐαηϊ. — δέ εαυτούς Ε. — 9 πάσης αίσχρ. ρ. — 10 ή σώστρα βοάΐ. ηογβηι βί ζρ: 

ηοηιηιΐΐΐ μήτε σ. — εύρετρα ηοηηηΐΐϊ: εύρητρα Οτιό^ογϊιιβ νοδδϊαηιΐδ, ζρ, Ιίβη δειΊρίί οιηηβδ. — 

ταΰτα καλοΰσιν 5οΛ1. 258 βί ίη ηιαί'^ΐηβ βάϊίΐοηΐδ δΐΐίΐβ νοβδΐαδ. ή φ όνόματι έτερο) ταύτα κα- 

λούσιν βο<11. 195 βί 625. ή φ τινι όν. καλ. νοίβΐιαΐ Εοηίΐιϊπδ. ϊη ηΐίΐΓ^ΐηβ 1ϊ5η ιηοηίΐοβηδΐδ δοΐιο- 

Ιϊιιιη Ιιαώβίιιι·, <γηο γοεαίηιία μήνυτρα σώστρα εύρητρα βχρΙϊεαηίιΐΓ: ςμιηιη νβΐ’ο νβΐ’δΐΐδ ηηηβ 

ειιΐίι-ο Γβδβοίιΐδ , Γβΐΐςμιϊ ίΐηί ίϊηβΐδ εοιτοδΐ δϊηί ααί ρτορίβΓ αίΓαιηβηίΐ ΙΐνοΓβιη 1β£ΐ ηβςμιβαηί, 

εηιη Ιβείοηΐπΐδ βοτηιηαηΐοαί’β ηοη ροδδηηι. — 11 άπαιτοΰντος Μ. — βρίδίοΐα θΓβ§οπϊ εαηοηββ 

άβεβιη εοιηρΙβοΐϊίηΓ ΐη βάϊίϊοηβ Γουίίιϊαηα: [8 ρ§. 60, 24. — γ ρ§. 61, 19. — δ ρ§. 61, 26. — 

ε ρ£. 62, 9. — ς ρ§. 62, 15. — ζ ρ§. 62, 21. — η ρ£. 63, 2. — θ ρ§. 63, 5. — ι ρ£. 63, 9. 

ϊη ρ νβτο άιιοοίβοϊιη: β ρ§. 60, 10. — γ ρ§. 60, 15. — δ ρ£. 60, 24. — ε ρ§. 61, 19. — 

ρατΐδ. ς·>-ιβ = δ·ί-ι τοαίΐι. — 12 ρ. 313·ν318 Μ. ηιΙηΊεαηι βοάβηι πιοείο βχΜΐωηί Ιϊβΐ'ί 5ο0- 

Ιβϊαηΐ δβρίβιη Εοηίΐιπ. έμφερόμενοι ρ. — περί τών έν καιροΐς διωγμών παραπεπτωκότων, εΐτα 

μετανοησάντων αιΜϊί ρ. — 14 Τεσσάρων ήδη χρόνων έπιπαρωχηκότων [δϊο] τω διωγμώ δχηορ- 

δΐδ Αηδίΐηΐ ίβδίβ Ηαπίαΐηο αραοί Εοηίΐιΐηιη. — 15. 16 τε άνυποίστους ρ; οιζιη ηιοηαεβηδΐ 

ίαεΐηηί 1ϊ5γϊ Τοάΐβϊίΐηϊ οείο βί ζ. — ύπομεμνηκόσι Ε. — 17 δεινάς άνάγκας εο(ϋεβδ Εοαίΐιΐΐ 

οιηηβδ, άνάγκας δεινάς ρ. — προδιόομένοις Ερ. — 18 παραδέχ&ησαν Ε. — 20 εις τούτο έληλ. 

Εοιιίΐιϊαδ β ςηαίαοΓ ϋοάΐβΐαηΐδ, νβτΤα αϋδηηΐ α 5οΛ1. 715. — 22 Οίΐΐαί. νΐ 17. — αύτών Ερ. 
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προσελεύσεως καθ’" ύπόρ.νησιν άλλας τεσσαράκοντα ημέρας, άς καίπερ 

νηστεύσας ό κύριος και σωτήρ ημών Ιησούς ό γυριστός μετά το βα- 

πτισέάήναι έπειράσέάη υπό τού διάβολον εις άς καί αυτοί κατά: περισ¬ 

σόν διαγυμνασέύέντες, έυτονώτερόν τε νηψαντες γρηγορήσουσιν εις 

προσευχάς τού λοιπού, καταμελετώντες το λελεγμένον υπό τού κυρίου 5 

προς τον πειράζοντα αυτόν ινα προσκύνηση αύτω * ύπαγε σατανά, 

γέγραπται γάρ' κύριον τον .θεόν σου προσκυνήσεις και αύτω μόνω 

λατρεύσεις. 

β Τ οις δε μετά το φυλά κίστην αι μόνον καί ύπομεμενηκέναι τά.ς εν τω 

δεσμωτηρίω ώς αν εν πολιορκία θλίψεις τε και δυσωδίας, ύστερον δε ίο 

χωρίς πολέμου βασάνων γενομένοις αίχμαλώτοις κατά πολλην πτω¬ 

χείαν δυνάμεως καί κατά τινά τυφλότητα τε3ραυσμένοις, έπαρκέσει 

ενιαυτός προς τώ έτέρω χρόνω * έπεί άλως καί αυτοί έπιδεδώκασιν 

εαυτούς υπέρ τού όνόρ.ατος τού κυρίου σλιβήναι' εί καί άπηλαυσαν 

έν τω δεσμωτηρίω της παρά των αδελφών πολλής άναπαύσεως * άπερ 15 

πολλαπλασίονα άποδώσουσι, πολάούντες λυτρο)3ηναι από της πίκροτά- 

της αιχμαλωσίας τού διαβόλου, μεμ,νημένοι ρ,αλιστα τού λέγοντος’ 

πνεύμα κυρίου επ' εμέ, ού ενεκεν έχρισέ με* εύαγγελίσασΒαι πτωχοις 

άπέσταλκέ με, κηρύζαι αίχμαλώτοις άφεσιν καί τυφλοΐς άνάβλεψιν, 

άποστέϊλαι τε<3~ραυσμένους εν άφέσει, κηρύζαι ενιαυτόν κυρίου δεκτόν 20 

καί ημέραν άνταποδόσεως. 

γ Τ οις δε μηδ' ολως μηδέν τι τοιούτον πεπον$όσι μηδέ ένδειξαμένοις 

καρπόν πίστεως, άλλ’ αύτομολήσασι προς την κακίαν, προδεδομένοις 

ύπό δειλίας καί φόβου, νυν δε εις μετάνοιαν ερχομένοις, άναγκαίόν 

έστι καί άρμόζον την της άκαρπου συκης παραβολήν παραλάέσλάαι, ώς 25 

ό κύριος λεγεί· συκην εϊχέ τις πεφυτευμένην έν τω άμπελώ>νι αυτού καί 

ήλ3ε ζητών καρπόν έν αυτή καί ούγ εύρεν. είπε δε προς τον άαπελουο- 

γόν * ιδού τρία έτη άφ' ού έρχομαι ζητών καρπόν έν τη συκη ταύτη 

καί ούχ ευρίσκω * εκκοψον αυτήν, (να τί καί την γην καταργεί; ό δε 

αποκρίσεις λέγει αύτω * κύριε άφες αυτήν καί τούτο το έτος, έως 3ο 

οτου σκάψω τά περί αυτήν καί βάλο) κόπρια, καν μεν ποίηση καρπόν * 

εί δε μήγε, εις το μέλλον έκκόψης αυτήν, ήν προ οφθαλμών λαβόντες 
1 Μβ,ίίίι. ϊν 2. — 2 ό αΐίβηηη (\) Κρ. — 3 κατά τό περ. 5οΛ1. 205, ζρ. — έντονώτερον ζρ, 

Τί β ,,οοάΐοΐδΜβ ηιη/Ιΐβ'1, βί οαηοηβ VIII εύτον. δβηρεϊί — 4 ΡβίΓ. I ν 8. Οοΐοδδ. ΐν 2? — 

5 λεγόμενον Κρ. — 6 Μαίίΐι. ϊν 10. — ύπαγε όπίσω μου Σατανά ρζ. όπ. μ. ΚουίΜαε ΙϊθΓοηιηι 

ς[\ιΐη<γιιβ βοάΐβΐαηοηπη ίΐαβίοηίίΐίβ ηΪ3ΐΐ8 βχριιηχΐί. — 9 μόνον ηυ ρ, α^ηοββαηί θοάΐ. βί ζ. — 

ύπομεμνηκέναι Κ. — 11 γενομένων βοηίΐ’3, οβίο βοάΐβΐαηοπιπι βί ρβάαΐΐί Μβπι ρ. ςμιαβ ΐηίβΓ 

πολέμου βί πτω. πιβόΐα 3,1>8ΐιηΙ α βοάΐ. 86. — 14 του κυρίου βίϊαιη ΐ)ο<Κ. 158 βί 86, κυρίου βο<11. 

3385, του Χρίστου θοάΐ. 205, ρζ : όν. θλιβ. νοοβ ηιιΐΐα ϊηίβΐ’ροδϊίη. θοάΐ. (ρΛΪηηυβ βί Κ. βΟΐίΐ ςγβχί- 

(Ιαιη βίϊαηι του θεού. — 15 άπερ ζ βί θοάΐβΐαηΐ, οίπερ ρ. — 18 Εεπ). Ιχϊ 1, 2. — πνεύματος επ’ ρ. 

- χού κυρίου νβΐ του θεού ηοηηυΐΐΐ. — 22 τοιούτο Κ. — 26 Ειιβ. χϋΐ 6—9. — 32 έκκόψεις Κρ. 
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ενδειξάμενοί τε καρπόν άξιον τής μετάνοιας εν τώ διαστήματι του 

τοσούτου χρόνου μάλλον ώφελη$ήσονται. 

Τοις γάρ παντάπασιν άπεγνωσμένοις άμετανοήτοις δέρμα τε Αίδίοπος δ 

αμετάβλητον χεχτημένοις χαί ποικίλματα παρδάλεως, λεχάάήσεται το 

5 τής έτέρας συχής * μηχέτι έχ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα, δ δ 6 

χαί παραχρήμα ξηραίνεται. άποπληρούται γοΰν επ' αύτοις χαί το 

υπό του έχχλησιαστοϋ είρημένον * διεστραμμένον ού δυνηόάήσεται έπι- 

χοσμη$ήναι χαί υστέρημα ού δυνήσεται άρι3·μη3·ήναι. εί μή γάρ 

πρότερον το διεστραμμένον διορ3·ω3·ή , αδύνατόν έστιν αυτό έπιχοσμη- 

ιο ύάήναΐ' χαί εί μή πρότερον τό υστέρημα άναπληρω3γ , αδύνατόν έστιν 

αυτό άριέδμη^ήναι. ό'-θεν χαί επί τέλους συμβήσεται αύτοις το λελε- 

γμένον ύπο τού προφήτου Ήσαΐου * χαί οψονται γάρ, φησί, τα χώλα 

των ανθρώπων των παραβεβηχότοίν εν έμοί. ό γάρ σχώληξ αυτών ού 

τελευτήσει χαί τό πυρ αυτών ού σβεσ3ήσεται χαί εσονται εις ορασιν 

ΐ5 πάσγ) σαρχί. έπεί χαί ως προλέλεχται ύπ' αύτού’ οί δέ άδικοι οϋτω 

χλυδωνισ3·ήσονται. ούχ εστι χαίρειν τοις άσεβέσιν, ειπεν ο ύάεός. 

Τούς οέ χαλάυποχριναμένοις κατά τον επιληπτευσάμενον Ααβίδ ινα μή ε 

άπο^άνγ ούχ όντα έπίληπτον χαί μή γυμνώς άπογρα^αμένοις τα προς 

άρνησιν, άλλα διαπαίξασι κατά πολλήν στενοχώριαν (ως αν παιδία 

20 βουλευτικά εμφρονα εν παιδίοις άφροσι) τάς τών εχθρών έπιβουλάς, 

ήτοι ώς διελ$όντες βωμούς, ήτοι ώς χειρογραφήσαντες, ήτοί <ώς άν^’ 

εαυτών βάλλοντες εθνικούς, εί καί τισίν αυτών συνέχωρησάν τινες τών 

όμ.ολογητών, ώς ήκουσα, επει μάλιστα κατά πολλήν εύλάβειαν έξέφυγον 

αύτόχειρες γενέσόάαι τού πυρός καί τής άναέάυμιάσευις τών άκαώτάρ- 

25 των δαιμώνων" έπεί τοίνυν ελα$εν αυτούς άνοία τούτο πράξαντας: 

όμως έξάμηνος αύτοις έπιτεέάήσεται τής εν μετανοία επιστροφής, ούτω 

γάρ μάλλον καί αυτοί ώφεληδήσονται, χαταμελετώντες το προφητικόν 

ρητόν χαί λεγοντες· παιδίον έγεννήέάη ήμΐν, υιός χαί έδόΒη ήμϊν, ού 

>7 αρχή εττί τού ώμου αύτού χαί καλείται τό όνομα αυτού μεγάλης /3ου- 

30 λής άγγελος, οπερ (ώς ιστέ) εν τώ εκτω μ,ηνί τής συλλήψεως τού ετέρου 

3 ροδί άπεγν. Εοαίΐιϊιΐδ καί αιΙΛΜίί δπιηρίαιη θ 1»οά1. 26, 158, 3385. ϊία οΐϊηηι ζ. 

4ογοπι. χϊϊί 23. — 5 Μλγο. χϊ 14. — 7 Εοοί. ϊ 14. — δύναται ρ, δυνηθήσεται δοχ ΗΙχγϊ ΙιοΛΙοΐ,απϊ, 

δυνήσεται ίΓβδ οΐ ζΕ. — 8 ύστήρημα 11. —11. 12 λεγόμενον Ερ. — 12 Εδίΐ). Ιχνϊ 24. — 15 πάσι Μ. — 

Εδ^. Ινϊϊ 20,21. — 16 κλωδωνισθήσονται καί άναπαύσασ&αι ού μή δυνήσονται. ούκ Ε. ΐί.α οίϊ;ιηι ρ, 

δοά κλυδ. δοίϊΜΙιη·. — Εβ£. I χχΐ 13. — 17 καθυποκρικαμε’νοις Ε. — 18 έπιγραψαμενοις 1ο£ϊ νυΐί 

Ρ. Μαΐ’ίΐηιΐδ (ν. οιϋίϊοηοηι Ογρι·ΐ&ηί Ιιαίαζϊαηαιη ρ. Ιΐν) ρηηηιηι ΙαιιάηΙιΐδ η, Εοιιίΐιίο.— 22 βαλοντες 

Ιχοιιο Ερ. — 24 όμολογησάντων Ερ. — 25 ελα&ον δΐΐίΐδϊί Ε. — τούτο πράξαντας οιιιη Ιιοάΐοί,αηϊδ 

οοίο βίΐαιη ζ, τού πράξαντος χϊ. οαηοηΐΐηΐδ ,α ςιιϊηΐο Μδηιιβ .αιΐ Λβοΐιηιιηι οηιηΐΟιίδ οατοί 1)0(11. 86. 

— 28 Εδα). ϊχ 6. — έγενήίΐη Ε. — μιιαο ίηΙΟΓ νοι-βα έδόθη ήμίν οί ίΐηοηι οίΐηοηΐδ ΐηίοΓ- 

οοιίιιηΐ ίΛδΐιηΙ α οοιϋοο 625 1ιο<11. — 30 οσπερ ζρ, Ε οπερ ο δορίοιη Ιιοάΐοίατιΐδ τοοορίί — 

Εηο. ΐ 36. 



παιδιού τού προχηρύξαντος προ προσώπου της εισόδου αυτού μετά¬ 

νοιαν εις άφεσιν άμαρτιών συνεληφ^η χαί αυτό κηρύζαι μετάνοιαν. 

χαί γάρ χαί των άμ<γοτέρων άχούομεν εν πρώτοις χηρυσσόντων ου μόνον 

περί μετάνοιας, άλλα χαί περί βασιλείας ουρανών, ητις (κα-θάις με- 

μα·3"ηχαμεν) εντός ημών έστι τώ εγγύς ημών είναι το ρήμα 6 πιστεύο- 5 

μεν εν τώ στόματι εαυτών χαί εν τη χαροία εαυτών, περί ής χ,αί αυτοί 

ύπομνησ$έντες μαλάήσονται όμολογεΐν εν τώ στόματι εαυτών ότι 

χύριος Ιησούς, πιστεύοντες εν τή χαρδία εαυτών οτι ό .θεός αυτόν 

ήηειρεν εκ νεκρών* άτε δη άχούοντες οτι καροία μέν πιστεύεται εις 

διχαιοσύνην, στόματι δέ όμολογεϊταί εις σωτηρίαν. ίο 

ς* Τοΐς όε δούλους χριστιανούς άνθ·1 εαυτών ύποβεβληχόσιν — οί μεν δούλοι 

ώς αν ύποχείριοι οντες -χαί τρόπον τινά χαί αυτοί φυλάχισ$έντες ύπό 

τών δεσποτών, χατ απειλή Μέντες δέύπ' αυτιών χαί διά τον φόβον αυτών 

εις τούτο έληλυ^ότες χαί όλισόάήσαντες, εν ένιαυτώ τα τής μετάνοιας 

έργα ύποδείζωσι, μαν$άνοντες τού λοιπού ώς δούλοι χριστού ποιεϊν το 15 

$έληρ.α τού 3εού καί φοβεϊσόάαι αυτόν * άχούοντες μάλιστα ότι έκα¬ 

στος, εάν τι ποίηση άγα-θόν, τούτο χομίσεται παρά κυρίου, εϊτε δούλος 

εϊτε έλεύ-θερος : 

ζ οί δέ ελεύθεροι εν τρισίν 'έτεσιν έςετασ^ήσονται εν μετανοία χαί ώς 

ύποχρινάμενοι χαί ώς καταναγκάσαντες τούς όμοδούλους 3-ύσαμ άτε δή 2ο 

παραχούσαντες τού άποστόλου τα αυτά θέλοντος ποιεϊν τούς δέσποτας 

τοϊς οούλοίς, άνιέντας τήν άπειλήν. είδότες, φησίν, οτι χαί υμών 

*αί αυτών ο κύριός έστιν εν ούρανοϊς χαί προσωποληψία παρ' αύτώ 

ούχ εστιν. εί δέ ένα χύριον εχομεν οί πάντες άπροσωπόληπτον, έπεί καί 

πάντα χαί έν πάσίν έστιν ό χριστός, εν τε βαρβάροις καί Σκύ-θα'.ς, 25 

δούλοις χ,αί έλευ$έροις, σχοπεϊν όφείλουσιν ο χατειργάσαντο .θελήσαντες 

τήν ψυχήν εαυτών σώσαι, οί τούς συνδούλους ημών έλχύσαντες επί 

ειδωλολατρίαν, ουναμένους καί αυτούς έκωυγείν, εί τό δίχαιον χαί τήν 

ισότητα ήσαν αύτοϊς παρασχόντες, ώς πάλίν ό άπόστολος λέγει. 

1 Αοί. χΐϊϊ 24. — 2 αυτό β δορίοηι 1ϊΙ>γϊ3 ΟοΛΙβΐ.αηϊδ Ε: αυτός ρζ. — 3 κηρυττόντων Ερ. — 

5 μεμάθηκεν ρ. -— Ειιο. χνϊΐ 21. — Εοιπ. χ 8—-10. — 6 περί·*-7 εαυτών ι\) ρ, ΙιαΟβί ζ. — 8 κύριος 

Ιησούς Χριστός Οοάΐ. 205, Γβΐίςμιΐ ΙϊΟγϊ θοθίοϊαιιϊ δβρίβηι ιιί Μ οί „Μ8. Αβί/. [Ραπβ.] 2038“ 

ΙΙαπΙαϊηϊ. — 10 σητηρίαν Ε. — 13 δέ Γ\ν Ερ. — 14 έν γ^ι 5οά1. 205, ρ. δβά ζ = Μ. — 15 δείςωσι 

Ε ο 1ΐΙ>ΓΪ8 θοάΐοϊαηίδ βοχ: δείςουσι ρζ. — ώς δούλοι /V ρ. — 16 θέλ. τού θεού βίίιιηι θοοίΐοΐαηί 

ίΓΘδ ςμιαίιιΟΓνβ οί ζ, θέλ. τού Χριστού Ε, θέλ. καί ρ. — 17 Ερίι. νΐ 8. — κομίσεται (χιΐίΐίαοΓ Ιίθΐ’. 

θοιίΐοΐίΐηΐ, κομίσηται ρ, κομιεΐται Γα\ν1ΐηδοη. 625, ζ. — 18 ελεύθερος έστιν ζ, έλ. έστί ρ. — 

20 ύποκρινόμενοι ρ. — όμολούλους Ε. — 21 Ερίι. υϊ 9. — 22 είδότας Ερ. — ημών 5οΛ1. 205, 

ρζ. 8βθ ϊη ζ έν άλλοις, καί ημών αύτών α<Μίΐηιη Ιο^ϊΙπγ. — 22. 23 καί αύτών καί ύμών 50(11. 

625. — 23 καί ρηαδ Λν θοθΐ. 158 : ΐη θοθΐ. 205 δβΐ'ϊιΐδ αάάΐίιιηι βδί. — 24 «χιΐίΐβ η νβιώϊδ ούκ 

έστιν ιΐδςμιβ αά θηοιη οαηοιιΐδ ΙιαθβηίιΐΓ Γ&ΛνΙϊηδοηί&ηιΐδ 625 Ιβδίο Εοοίΐιϊο „ο»»ίβίί“. — έ/ομεν Εζρ 

οιιηι θοΛΙοϊαηΐδ δβρίβιη; έχωμεν ηοη ηβηιο. — άπροσοπόληπτον Ε. — Οοΐ. ϊϋ 11. — 26 θηλή- 

σαντες Ε. — 27 δε τήν Μ. — 28 είδωλολατρείαν Ερ. — Οοΐοβδ. ϊν 1. 
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Τοις δέ παραδεδομένοις και έκπεπτωχόσι, τοΐς τε εαυτοϊς προσελτ/λυ- η 
θόσιν εις τον αγώνα όρ,ολογούσιν είναι χριστιανοΐς, έμβεβλημένοις τε 
εν τγ ψυλαχη μετά βασάνων, εύλογον έστιν εν αγαλλιάσει καρδίας συ- 

νεπισχύειν καί κοινωνεΐν εν πάσιν, εν τε ταϊς προσευχαϊς καί τή μετα- 

5 λήψει τού σώματος καί τού αίματος καί τγ παρακλήσει τού λόγου* ίνα 

εύτονώτερον άγωνισάμενοι καταξιω^ώσι καί αυτοί του βραβείου τής 
άνοι κλήσεοις. καί γάρ επτάκις, ψησί, πεσεϊται ο δίκαιος καί άναστη- 

σεται. οπερ εί καί πάντες οί έκπεπτωκότες πεποιηκεσαν, τελειότατων 
καί όλοκάρδιον μετάνοιαν ένεδείξαντο. 

ίο Καί τοΐς δέ ώς έ£ ύπνου εαυτοϊς παραπηδώσιν εις τον αγώνα, ώδί- $ 

νοντα καί μέλλοντα έλκύσαι, εαυτοϊς οέ πειρασμόν επισπασαμένοις 
θαλαττομαχίας καί πολλής χυματώσεως , μάλλον οέ καί τοΐς άδελψοϊς 
προσεχχαίουσιν άνθρακα άμαρτυώλών , καί αύτοΐς κοινωντ,τέον, άτε οή 

έν όνόματι χριστού παρερχομένοις εις τούτο, εί καί μή προσέχουσιν 
ΐδ αυτού τοΐς λόγοις διδάσκοντος προσεύχεσαι μή είσελθεΐν εις πειρα¬ 

σμόν. καί πάλιν έν ευχή λέγει τω πατρί* καί μή είσενέγκγς ή μάς εις 

πειρασμόν, άλλα ρύσαι ήμάς από τού πονηρού. Γσως οέ άγνοούσι τάς 

γενομένας πολλάκις αναχωρήσεις τού οικοδεσπότου και διδασκάλου 
■ημών άπο των θελόντων έπιβουλεύειν καί ότι έ'σθ’ οτέ ουδέ παρρησία 

20 περιεπάτει δι’ αυτούς καί οτι καί ότε ό -καιρός τού πάγους αυτού 
προσήγγισεν, ουχ εαυτόν παρέοωκεν, άλλ’ έδέξατο έως ήλθον επ’ αυτόν 

μετά, μαχαιρών καί ξύλων. λέγει ούν προς αυτούς* ώς επί ληστήν έςήλ- 

-θετε μετά μαχαιρών καί ξύλων συλλαβεϊν με; οί καί παρέδωκαν αυτόν, 
γ>>/σί, Πιλάτω. καθ' ομοιότητα γούν αυτού καί οίκατά σκοπόν αυτού βαί- 

25 νοντες πεπόν-θασι μ,εμνημένοι των -θείων αυτού λόγων, δι οιν έπιστηρί- 

ζων ημάς περί των διωγμών λέγει * προσέχετε εαυτοϊς. παραδώσουσι 
γάρ υμάς εις συνέδρια καί έν ταις συναγωγαϊς αύτυϊν μαστιγώσουσιν 

υμάς, παραδώσουσι οέ εΓπεν, άλλ1 ούχί* εαυτούς παραδώσετε, καί επί 

ηγεμόνας δε, ψησί, καί βασιλείς άχθήσεσθε διά τό όνομά μου, άλλ 
δο ούχί* εαυτούς άξετε. έπεί καί μεταπηδάν ημάς βούλεται από τόπων εις 

1 εαυτοϊς ίτεβ Ιϊ&π 5ο(ϊ1., αύτοϊς Κρ. (έκπ.) είθ’ ούτως τε εαυτοϊς προσεληλυθόσιν δοιίΐ. 

26, 625. — 2 καί όμολογ. ρζ, δει! καί αδεδί ;ι βοιίΐεϊ,αηϊδ εβχ. -— 7 κληρώσεως ρ. δειΐ ζ — Μ. — 

ΡΓον. χχΐν 16. — 8. 9 άνεδείξαντο αν τελειότατων μετάνοιαν Ζοη.αΓ&δ, ένεδείξαντο άν τ. μ. 

Βαίδαηιο, ένεδείκνυντο δοάΐ. 625. άν ροδί μετάνοιαν αιΐιίετβ δυαάεί Κοιιίΐιίιΐδ. ζ=Μ. — 11 ώς 

άν εξ Κρ. — 13 προσεκκαίοντες Μ. — άν&ρακας Κοηίΐιίιΐβ ε ΖοηηΓίΐ εί Κ&ΐδίΐιηοηε ρείϋί. ρζ^Μ. — 

Ργον. χχν 22. Κοηι. χϋ 20. — άτε δέ ηεδοΐο ςμπδ : ρζ, Ιωάΐεϊαηϊ οηιηβδ εί οοΐδίϊιιϊαηηδ 38 οιιηι 

ηιοηίΐοεηδϊ εοηοΐηιιηί. — 15 Μαι·ο. χίν 38. — 16 λέγεινΚρ. — Μαίίΐι. νϊ 53. -— 17 δέ καί άγν. Κρ. __ 

πολλάκις γινομένας Κρ. — 19 ούτε ρ. — 21 ΙΙζ ε φΐϊηφίβ ]ϊ5γΪ8 ιηαηιι δεηρίΐδ έξεδέξατο. —~ 

22 Μαίίΐι. χχνϊ 55. — 23 Μη,ίίΐι. χχνϋ 2. — 26 ΜαίίΚ. χ 17. — Μ παραδώσωσι, δοά ου ρι\ ιη. ΐιιίετ 

νεΓδίΐδ αιΐιίΐίαηι. — 28 εί 30 οΰχ ρ : Κ οΐτ/ί ο Π5γϊ8 ηοηηυΐΐΐδ ΙωιΙΙεϊιιηΐδ δε δΐιηιρδΐδδε Οϊοΐί. ζ -Κ. 

— Μαίίίι. χ 18. — 29 φησί εν ρ. — 30 από τόπου εις τόπον ρζ, δειΐ φΐη,ίαοΓ 1τοιΐIβίαηϊ εί εοί- 

δΐίηίαηαδ 38—Μ. από τόπων εις τόπων (βίε) Οοιΐ). 205: Ιιοάΐ. 196 ,,τόπους ρνο τόπον“, 
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τόπους διωκομένους διά τό όνομα αυτού * ώς πάλιν άκούομ,εν αυτού 

λέγοντος' και όταν διό)κωσιν υμάς έν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την 

έτέραν. ου γάρ θέλει αύτομολεϊν ημάς προς τούς τού διαβόλου ύπα- 

σπιστάς καί δορυφόρους, όπως μη πλειόνων θανάτων αίτιοι αύτοϊς 

γενώμεθα, ώς αν καταναγκάζοντες αυτούς μάλλον κατατραχύνεσθαι 

καί τελεσιουργεϊν τά θανατηφόρα έργα · άλλ’ εκδέχεσθαι καί προσέχειν 

έαυτοϊς, γρηγορεϊν τε καί προσεύχεσθαι, ίνα μη είσελθωμεν εις πει¬ 

ρασμόν. ούτω Στέφανος πρώτος κατ ίχνος αυτού μαρτύριον ανα- 

δεξάμενος έν 'ίεροσολύμοις^ συναρπασθείς ύπο τών παρανοϊκών καί 

άχθείς έν τώ συνεδρίω , λίθοβολούμένος έν όνόματι Ιησού έδοξάσθη ίο 

παρακαλών καί λέγων * κύριε, μη στησης αύτοϊς την αμαρτίαν, ούτως 

'\άκο)βος δεύτερος συλληφθείς ύπό Ηρώδου μαχαίρα την κεφαλήν άπε- 

τμηθη. ούτως ό πρόκριτος των αποστόλων Πέτρος πολλάκις συλληφθείς 

καί αποκλεισθείς καί άτιμασθείς ύστερον έν Ρώμη έσταυρώθη. ομοίως 

καί ό περιβόητος Παύλος πλεονάκις παραδοθείς καί εως θανάτου κιν- ΐ5 

δυνεύσας, πολλά τε άθλησας καί καυχησάμενος έν πολλοΐς διωγμοϊς καί 

θλίψε σιν έν τη αύτη πόλει καί αυτός μαγ^αίρα την κεφαλήν άπεκείρατο, 

ός έν οΐς έκ,αυχησατο κατέλεζε καί ότι έν Ααμασκω σπυρίδι έχαλάσθη 

διά τού τείχους νυκτός καί έζέφυγε τάς χεϊρας τού ζητούντος αυτόν 

πιάσαι. τό γάρ προκείμενον ην αύτοϊς έν πρώτοις εύαγγελίζεσθαι 20 

καί διδάσκειν τον λόγον τού θεού, έν οίς έπιστηρίζοντες τούς άδελ- 

φούς έμμένειν τη πίστει καί τούτο έλεγον ότι διά πολλών θλίψεων δεϊ 

είσελθεϊν εις την βασιλείαν τού θεού, έζητουν γάρ ού τό εαυτών συμ¬ 

φέρον, άλλά το τών πολλών, ίνα σωθώσι\ν\. καί ην πολλά λέγειν αύτοϊς 

εις ταύτα προς τό κατά λόγον πράσσειν, εί μη, 6ος λέγει ό απόστολος, 25 

έπιλείψει δ'αν ημάς διηγουμένους ό χρόνος, 

ι "Οθεν ούκ εστιν εύλογον ούδέ τούς από κλήρου αύτομολήσαντας έκπε- 

πτωκότας τε καί άναπαλαίσαντας ετι έν τη λειτουργία είναι, άτε δη 

καταλείψαντας τό ποίμνιον κυρίου καί μωμησαμένους έαυτούς' οπερ ούδείς 

τών αποστόλων πεποίηκε\ν^. καί γάρ ο πολλούς διωγμούς έξαντλησας 3ο 

2 Μαίίΐι. χ 23. — όταν 1ϊΙ»βΐ’ Ββΐ’ηαπίΐ Ναηϋ Υβηοίΐ α (λαΐΐίΐηεΐΐο ϊηερβείιΐδ, ςμιϊηςμιβ 

1)0(ϋβΐαηϊ, εοϊδίΐηίαηιΐδ 38, ο 3 εν ρ, οτε ζ. — έκ της πόλεως ταύτης ρζ, εβά 1)ο<11βϊο.ιιί εοχ εί 

εοΐδ1ίη.=Μ. — 4 μ.ή καί πλ. Κρ. — 5 γινώμενα Κρ. — 7 Μαίίΐι. χχνϊ 14. — 10 Αεί. νϊ 12. — 

εις τό συνέδριον χοΐβίαί Κ. — Χρίστου ρΓΟ Ί. Κρ. — 11 Αεί. νϋ 00. — ταύτην τήν Κρ. — 

12 Αεί. χϋ 2. — 14 συλλ. καί φυλακιστείς καί άτ. Κρ. — όμ. Γν ρ. —17 κεφ, άπετμήθη ρζ, εοΛ 

ΙοΛΙβΐαηΐ δβχ οί εοΐδ1ΐηίαηιιε=Μ. — 18 κατέληζε ρζ, Ιοάΐβΐαηϊ οηιηβε—Μ. — Οοπηίΐι. ΤΙ χϊ 32, 

33. — 21 Αεί. χϊ 35. — καί φυλάττειν ηαηϊαηαε Οαΐΐ&ηάϋ, 1>ο<31. 196, 715. — Αεί. χϊν 22. — 

22 έ. έν τη ρζ , εεά Η,ΐοεί έν α, ηαηϊαηο Οαΐΐαηάϋ , Ιοάΐ. 158 , 3385 , εοΐδίΐη. 38. — 23 ήμας 

εϊςελί). Κζ β η,αιιίαηί, ΙοΛΙβΐίΐηοηιιη 158, 3385 βί εοΐδίΐηίαηΐ ίΐοΐβ. — ΟοΓΪηίΙι. I χ 33. — 

24 σωίΐώσι Κρ. — 26 ΗοΙ>ι·. χϊ 32. — έπιλίποι Κρ. — 30 πεποίηκε Κρ. — έξανύσας ρζ, έςαντλ. 

1>ο(Κβΐ.αιιΐ δορίεΐΏ, εοίδΐΐη., ηαηΐαηιΐδ Οίΐΐίαικίϋ. 
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πολλά τε ά-θλα αγωνισμάτων ένδειξάμενος 6 μακάριος απόστολος 

| Παύλος-] έγνωκώς τε ότι κάλλιόν έστιν άναλύσαι και συν χριστώ είναι 

επιφέρει και λέγει* τό δέ έπιμεϊναι τη σαρκι άναγκαιότερον δι υμάς, 

σκοπών γάρ ού το εαυτού συμφέρον, άλλα το των πολλών ινα σωόάώσιν, 

5 άναγκαιότερον της εαυτού άναπαύσεοις ηγησατο τό παραμένειν τοϊς 

άδελφοϊς καί έπιμελεϊσΒαι αυτών, ός καί τον διδάσκοντα 3-έλει είναι έν 

τη διδασκαλία τύπον γινόμενον των πιστών. ό<θεν οι εν τη ειρκτή επιδι¬ 

καζόμενοι της λειτουργίας, έκπεπτωκότες και άναπαλαίσαντες: πάνυ 

άναια$ητούσί[ν]. πώς· γάρ αίτούσιν ο κατελείψαν, δυνάιμενοι τοϊς άδελ- 

ιο φοϊς εύχρηστοι είναι έν καιρω τοιούτω; έ'ως μεν ούν άπταιστοι ησάν, 

συγγνώμην εΐχον επί τη παρά λόγον αυτών πράξει. ότε δέ επταισαν 

ώς- άν περπερευσάμενοι καί εαυτούς μωμ,ησάμενοι ούκέτι δύνανται λει- 

τουργεϊν. δι 6 φροντιζέτωσαν μάλλον εν ταπεινοφροσύνη πώς έκτελέσουσι 

παυσάμενοι της κενοδοξίας, άρκεϊ γάρ αύτοϊς η κοινωνία, μετ' έπιστά- 

15 σεως- και άκριβείας προς άμφότερα γινομένη — καί ινα μη δόξωσι λυ- 

πεϊσ$αι μετά βίας περιδρασσόμενοι της εντεύθεν άναλύσεως- καί ινα 

μη τινες έκπεσόντες προφασίσωνται ώς· άν διά την άφορμην της έπι- 

τίμιας ύπεκλελυμένοι — οϊτινες πλέον απάντων αισχύνην καί όνειδος 

έ ξου σι κατ’ εκείνον τον τεόάεικότα θεμέλιον καί μη ίσχύσαντα έκτελέσαι. 

2υ άρξονται γάρ , φησί, πάντες οί παραπορευόμενοι έμπαίζειν αύτώ 

λέγοντες· ούτος ό άνθρωπος θεμέλιον τέέάεικε καί ούκ ισχύσεν έκτελέσαι. 

Οί γάρ πρώτοι παραπηδησαντες έν τω βράσματι τού διυιγμού περιε- 

στιωτες εις τό δικαστηριον καί .θεωρούντες τούς άγιους μάρτυρας 

σπεύδοντας επί τό βραβεϊον της άνω κλησεως, εν καλώ τω ζηλώ 

25 προ^υμούμενοι έπεδίδουν εαυτούς εις τούτο πολλή τη παρρησία χρώ- 

μενοί, έμβλέποντες μάλιστα τούς ύποσυρομένους καί έκπίπτοντας, δ δ 

ούς ύπο^ερμαινόμενοι εσωόάεν καί ένηχούμενοι καταπολέμησαν τον 

ύπεραιρόμενον καί άντικείμενον εσπευδον εις τούτο, ινα μη δοκη παρ' 

έαυτω φρόνιμος είναι έφ' οΐς καί πανουργίαν εδοξεν ήττάν, εί καί έλάν- 

30 έάανεν εαυτόν νικώμενον υπό των έγκαοτερούντων τάς των ξυστήρων 

καί μαστίγων βασάνους, την τε οξύτρτα της μαχαίρας καί τάς φλέξεις 

τού πυρος καί τάς των ύδάτων καταποντώσεις. καί τοϊς κατά πίστιν 

2 [11.] ΙιαβοηΙ Εχ>. — Ρΐιΐΐΐρρ. ΐ 23, 24. — 3 δι’ ημάς ρ. — 1 σκωπών Ε. — Οοι·. I χ 33. 

— 0 ά>ς Ε. — 7 Τΐχηοίΐι. I ίν 12. — επιδοκιμαζόμενοι Μ. — 0 άναισ&ητοΰσι Ερ. — 11 τη παρά¬ 

λογοι αΰ. Κρ. — 12 έαυτοϊς Μ. — 13 έκτελέσιυσι Μ. — 15 άμφότερον ]), 8<κΙ Εουίΐιΐιΐδ ιιί Μζ, 

80<χαιιίιΐ8 ϋοάΐβχιιηοδ (χυαίιιοι- οί οοΐκΐίιήααιαη. — γινόμενης χ), γινόμενη Μ (?) Εζ οί βο<Ε. ιιονοηπ. 

ζ ΐη ηι§. έν άλλοις, γινόμενης. — 17 προφααίζωνται Ερ. — άν (\) ρ. — 19 Ρυο. χΐν 29, 30. — 

20 αυτόν χχζ, Ε δοχ βοιίΐ. δβιχιιιιίιΐδ αυτοί. — 21 είίηχε Εχ>. — 24 Ρΐιϊΐ. ίίί 14. — 25 επιδίδουν Ε. 

— 20 έμβλ. ΟοιΙΙ. «χιιϊικχαβ, βλέποντες ρζ. — ΰποσυρουμένους Ε. — 27 ύπερ&ερμ. Ε, Γα\ν1. 025. 

ζ=Μ. — 28 μή χαί δ. Εχχ. — 29 οΐς κατά π. Εχ>' - 31 κατακλέβεις Εχχ οί ΙιοιΙΙ. οιτιποδ. ζ=Μ 

ια 
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ύπεζιοϋσιν εύχάς καί δεήσεις γίνεσθαι— ήτοι υπέρ των έν φυλακή κατα- 

τιμωρ ηθέντων καί π ροδεδομένων ύπό λιμ.ού καί οίψους, ήτοι υπέρ 

των έξωθεν τής φυλακής έπί του δικαστηρίου καταβασανισθέντων 

υπό τής ά,σθενείας τής σαρκος — άξιόν έστιν έπινεύσαι. συμπάσχειν 

γάρ καί συναλγεϊν τοϊς όδυρομένοις καί στενάζουσιν υπέρ των έν τω 5 

άγώνι ήττηθεντων ύπό τής πολλής βίας του κακομηχάνου διαβόλου 

ήτοι υπέρ γονέων ή αδελφών ή τέκνων ούδένα ούδέν κατα βλάπτει, 

ϊσμεν γάρ καί δ δ ετέρων πίστιν άπολαύσαντάς τινας τής του θεού 

άγαθότητος έπί τε άφέσει αμαρτιών καί υγεία σώματος καί άνα- 

στάσει νεκρών, μεμνημένοι τοίνυν τών πολλών αυτών καμάτων ών ίο 

προϋπήνεγκαν έν όνόματι χριστού καί τών τανταλισμών, ου μήν άλλα 

καί τών μεταγνόντων αυτών καί άποδυρομένων το πεπραγμένου 

αύτοϊς κατά προδοσίαν έν ατονία καί νεκρότητι τού σώματος, ετι τε 

καί μεμαρτυρημένων εύπολιτεύτων γενομένων έν τω βίω αυτών συ- 

νε[υ]χόμε.θα καί συμπαρακαλούμεν υπέρ ίλασμοϋ αυτών μετά τών 15 

άλλων καθηκόντων διά τού γινομένου υπέρ ημών παρακλήτου προς 

τον πατέρα ίλασκομένου ταϊς άμαρτίαις ημών, εάν τις γάρ, φησίν, 

άμάρτη, παράκλητον έ'χομεν προς τον πατέρα Ιησούν χριστόν δίκαιον, 

καί αυτός ίλασμάς έστιν υπέρ τών άμαρτιών ημών. 

Φ Ύοις γάρ άργύρια δεδωκόσι προς το άνενοχλήτους αυτούς παντάπασι 20 

γενέσθαι άπό πάσης κακίας, ούκ έστιν έγκλημα προσάγειν. ζημίαν 

γάρ καί άπώλειαν χρημάτων ύπήνεγκαν, ϊνα μή την ψυχήν εαυτών 

ζημιωθώσιν ή άπολέσωσιν, δπερ άλλοι κατ' αισχροκέρδειαν ου πε- 

ποιήκασι, καίτοιγε τού κυρίου λέγοντος· τί γάρ ωφελήσει άνθρωπος, 

εάν τόν κόσμον ολον κερδήση, την δέ ψυχήν αυτού ζημιωθή ή άπο- 25 

λέση ,· καί δτι ού δύνασθε θεω δουλεύειν καί μαμωνά, έφάνησαν γάρ 

παρ'1 έκείνους τω θεω δουλεύοντες, τά άργύρια μισήσαντες καί κατα- 

1 ύπεςουσιοΰσιν ρ, έπαξιοΰσιν δααδΚΚ. — 2 προδιδομένων Κρ. —■ 3 δίψης ρζ, Κου.ίΐιϊυ.8 δίψους 

ίβδίαΐΐιΐδ βδδβ ΛΐιοίοΓ βδί.—- ροδί καταβ. Κρ : διά ξυστήρων καί μαστίγων, ύστερον δέ ήττη&έντων.— 

5 τω Λνρ. — 9 επεί τε Μ. —* 11 του χριστού ρζ, II αΓίϊοιιΙπιη δβχ ΙχΙϊΓοηιηι ΟοιΙΙοίαηοηιηι αικΛοΓΚαΙο 

Γΐ'βίιΐδ Οοΐονϊί. — ταλανισμώνΚρ. —-12 τών ΓννΚρ. — 14ΙϊΙ)ΐ'ϊ ΟοΟΙοϊαηΐ ρίβηςριβ ίΐιιΐ μεμαρτυρημένων 

αιιί μεμαρτυρουμένων, δβιΐ Γαινίϊηδούϊ&ηιΐδ 025 μα ρτυρη μενών &ίςιιβ ίία οΐΐηι βίϊαιη Οοάΐ. 20, αΙ>ϊ 

ηιχηο βγ11αΙ>α με αίτατηοπίο ΓβοβηίίοΓβ αφ'βοίπ, Ιι.α&βίιιι·. μεμαρτυρουμένων οΛίάΚΚ. μαρτυρουμένων 

ρζ, 1»οι11.205. —■ άπολιτεύτων ρζ, οαιη ηιοηίΐοβηδϊ Γαοΐαηί 1Κ>γϊ ΟοΛΙβΐαηϊ (γαΐη^αο, αΐιοδί νοχ α 1>ο(Ι1. 

158. —* 14. 15 συνευχόμεθα Κρ. —10 γενομένου Κρ. —~ 17 καί εάν Κρ. —■ 18 4ο1ιαηη. I η 1, 2. — 

πρόςΓνν ρ. — 20 α ΟοίΠβϊίΐηο 80 οαηοηΧΙΙ βί ςμιΐ 8βΓ[αιιηΐηΓ αΐχδΐιηί. —21 υπό π. ρζ, οιιηι ιηοηαοοηδ 

οοηδβηίΐαηί ηαηΐαηιΐδ οί βοάΐβΐ&ηϊ. — 23 κατά Κρ. — 24 Μ&γο. νϋϊ 30. — οι·α,ί ιχιιαιη Κοηίΐιϊαδ ίΐιιΐ 

άν&ρωπον η,ιιί ωφελείται 8ογϊΜ νβΐΐβί, δοά ΐη οοηδοηδυ ΙϊΙχΓΟΠίιη ηϊΐιΐΐ ιηιιίαηιΐιιιη. Ρβίπΐδ δί 

δοηρδϊδδβί: τί όφελος άν&ρώπου; κίβηι ΟϊχϊδδβΙ. —* 20 Μαίίΐι. νΐ 24. — μαμρ.ωνα Κρ. — 27 παρ’ 

εκείνων ηαηίαηιΐδ Οίνΐΐαηιΐϋ, παρ’ εκείνον Γα\νΠη8οηΐαηιΐ8, παρ’ έκείνοις ρζ οί Κοα11ιίιΐ8, ηιιΐ παρ’ 

εκείνο δΐΐίΐδΚ, ςρΐίΐιηνϊδ 1β£Ϊ η, ηαΐΟαδΛίΐιη παρ’ έκείνους δΟΪΓβί: Βοϊΐίοβί ηαϊιΐ οδδβί παρά πάντας 

ηραΛ Κχιοαηι χϊΐϊ 2 ηοη ηβιηίηβΓ&ί. — τφ άβΟοίιιΐ' 1)0(11βΐαηχ8 οί ηαηίπχιο, Γ\υ ρζ. — τά γάρ 

ηαηϊαηιΐδ. — μισ. καί καταπατήσαντες καί καταφρ. Κρ ρΐ'αοίβΓ οοιίωοδ. 
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ψρονήσαντες αυτών, άπεπλήρωσάν τε καί εν τούτω το γεγραμμέ- 

νον * λύτρον άνδρός ψυχής ό ίδιος πλούτος * επει | καί] εν ταΐς 

πράζεσι των άποστόλο)ν άνέγνωμεν τούς συρέντας αντί Παύλου καί 

Σίλα εν Θεσσαλονίκη επί τούς πολιτάρχας | μετά πλησμονής άιτολυ- 

5 Τίντας. μετά γάρ το καταβαρήσαι αυτούς πολλά διά το όνομα 

καί ταράξαι τον όχλον καί τούς πολ'.τάρχας,] λαβόντες, φησί, το 

ικανόν παρά τού Ίάσονος καί των λοιπών απέλυσαν αυτούς, οί δε 

άδελψοί ευθέως διά νυκτός έζέπεμψαν τόν τε Παύλον καί τον Σίλαν 

εις Βέρροιαν. 

10 "()5εν ουδέ τοϊς καταλείψασι πάντα διά την τής ψυχής σωτηρίαν ιγ 

καί άναχωρήσασιν έστίν έγκαλεϊν ώς άν ετέρων δι' αυτούς κατασχε- 

.θέντων. καί γάρ καί εν τή 'Κψέσω αντί Παύλου πάλιν συνήρπασαν 

Ι'άϊον εις το θέατρον καί Άρίσταρχον, συνεκδήμους Παύλου βουλο- 

μένου είσελθεϊν εις τον δήμον έπεί καί δι' αυτόν πείσαντα καί μετά- 

15 στήσαντα πολύν όχλον επί τήν θεοσέβειαν ή στάσις ήν γινομένη' ούκ 

ε'ίων αυτόν οί μαθηταί, ψησίν. ου μην αλλά καί τινές των άσιαρχών, 

ο'ντες αύτω ωίλοί, πέμψαντες προς αυτόν παρεκάλουν μή δούναι εαυ¬ 

τόν εις το θέατρον * εί δέ έπιμένοιέν τινες ερεσχολούντες τοϊς είλι- 

κρινώς προσέγουσι τω λέγοντΓ σώ£ων σώζε τήν σεαυτού ψυχήν* 

20 μή περί βλέψη εις τά ο πίσω * ύττομνησθήτωσαν καί τού προκρί¬ 

του τών αποστόλων Πέτρου , βεβλημένου τε ήδη εις ψυλακήν καί 

παραδοθέντος τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτών ψυλάσσειν αυτόν, 

ου εν νυκτί ψυγόντος καί ρυσθεντος εκ χειρός τού ψονώδους 

Ηρώδου καί πάσης τής προσδοκίας τού λαού τοόν Ιουδαίων κατ' 

25 εντολήν αγγέλου κυρίου — γενομένης, ψησίν, ημέρας ήν τάραχος ούκ 

ολίγος εν τοϊς στρατιώταις, τί άρα ό Πέτρος έγενετό. ΗρώόΥ,ς οέ 

2 Ρι·ον. χϊϊϊ 8. — καί Ιιαββηί ΙΙρ. — 3 τούς συρρεύσανταςΜ. — Αοί. χνϋ 8·}Ί0. — 4 μετά 

καί π. ρζ, Ε ΙχοίΠεΐίΐηοΒ βί ηαηΐαηιιιη 8βςμιαίιΐ8 καί άοΐβνΐί. ΐη 1>οά1. 158 νοτ5α ηοη ΛιαΙχβηίυι·, 

εϋίΐηι ζ: έν άλλοις ού κεΐται. μετά πολλής ώνής Εοαίΐιίαδ, ςριϊ ηοη ηιηΐΐηηι πΟογλΙ ςμιΐη ΙΓβηιιη 

ίϊΐϊαηιπη ΚβΓνβίϊ 1ι<Χ8 οιιροάϊαδ ρΐ’αβίχιιΐδββ' <1ϊοοι·β(. βογϊΟθ μετά πεισμονής εί 8Ϊ ϊηιΐε ίΐύ 

ΗαάΓΪ3,ηϊ ΙειηροηΙηΐδ χία βι·ίΐβ008 Ιοςριιϊ βοΐΐίοδ ί'ιιϊδδβ ηεδοϊα,δ, νεί βα μιηιβ ΙΪΓοηιιιη ΐη ιηαηΐΟιίδ 

δΐιηί λεξικά εχβιηρία δΐιρρβιϋίανβΓΐηΙ:. — 4 μετά·}-6 πολιτ. ιΐβοερίιΐδ όμοιοτελεύτω ρΓίιείοπηΐδϊΙ 

εοάϊοΐδ ιηοηαεβηδϊδ 1ϊΙ)ΐ·αΓΪιΐ3: εςο α Εοιιίΐιϊο ρβίϊνϊ. — 8 τότε ρΓΟ τόν τε ρ. -— 11 πάλιν ο 5οΛ- 

Ιοίίΐηϊδ ςαίηςμιβ 3,Λ)6θΕ ΙΙοιιίΙιίιΐδ, ρυ ρζ. — 13 σ. Π. ού βουλ. Ιχο(11. 26, σ. II. καί βουλ. 1>ο(11. 
158, σ. ού βουλομένου Παύλου Γαχνίϊηδ. 625: Παύλου* καί Παύλου β. Εοιιί1ιΐιΐ8 δΐΐίΐδβιναί: καί 

βουλόμενον χιίβηι εχ ζ οηοίανΐί. — 18 εί δ’ έπ. Ε. — 19 λέγοντι πεισ&ήτωσαν η&ηΐαηπβ ρΓΟ- 

βαηίβ Οαΐΐαηοίίο, (μή Ιοοιιηι ^ειηϊηπιη αιΐ ίίηεηι οαηοηΐδ χϊν οίχνίιηη οοηίηΐϊί. Πεη. χΐχ 17. 

— 20 καί μή περιβλεψ^ς Ερ. — καί περί τού Ερ, 8βά α,Τχεδί περί <α ηαηΐαηο εί ύοοΠεΐίΐιιϊδ 

ηααίιιοι·. — 22 τέταρσι Ερ. — 23 ρυσ&. ροδί χειρός ρ. νβι·5α τού φον. ·>- 24 λαού Γ\ν ρ, η,^ηο- 

δοιιηί ηβ,ηΐαηιΐδ οί βοΛΙθίαηί οιηηο.8, ιιηο Λιιεεηίεδϊιηο (χπΐηίο βχεβχ)ίο. βίκίεηι ΐη ζ νοεαίηιΐο 

ρυσίΚ ρΓΛΰΐηϊίΙιιηίιΐΓ. — φυνώδους Ε. — 25 Αεί. χίϊ 18, 19. — ρ νοεειη φησί ροδί άγγέ- 

λου ροηΐί, ζ ιιιιΐε ήν; ΟοιΙΙεΐαηΐ Εοιιΐΐιΐο αιιείοτοδ Γαετε ιιί εοιίεηι μιιο ιηοηαοεηδίδ Ιοοο 

οχΙιΐΟεί'βΙ. 
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έπιζητησας καί μη ευρών, άνακρίνας τούς φύλακας έχέλευσεν άπα- 

χθηναι, οι1 ούς ούδεμία αιτία τω Πετρω προσάπτεται, έξην γάρ και 

αυτούς έωρακότας τό γενόμενον εκφυγεΐν, ώς καί πάντα τά παιδία τά 

εν Β^^λεέμ καί εν πάσι τοϊς όρίοις αυτής, ει έγνώκεισαν οί γονείς 

αυτών το μέλλον έσεσθαι, άπερ άνγρέθησαν υπό τού μιαιψόνου «Γ» 

Ίϊρώδου διά τό ύπ1 αυτού ζητούμενου άπολέσαι εν παίδιον, δπερ 

καί αυτό κατ εντολήν αγγέλου κυρίου έξέιρυγεν, η δη άρ'ξάμενον 

ταχέως σκυλεύειν καί οξέως προνομεύειν κατά την έπίκλησιν τού 

ονόματος, καθώς γέγραπταΓ κάλεσον το όνομα αυτού ταχε'ως σκύ- 

λευσον, ο£έως προνόμευσον, Οί’ οτι πριν γνώναι καλειν το παιδίον ίο 

πατέρα η μητέρα, λήψεται δύναμιν Δαμασκού καί τά σκύλα Σαμα- 

ρείας έναντι βασιλε'οις ’Ασσυριών, οί γούν μάγοι οις σκυλευ- 

«3-εντες ύποτετασμένως καί τιμητικ,ώς προσκυνούσι τω παιδίω άνοί- 

γοντες τούς θησαυρούς αυτών καί προσψέροντες αύτω καιριώτατα 

καί πρεπωδέστατα δώρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν, ώς (3α- 15 

σιλεϊ καί .θεω καί άνθρώπω · ό'-θεν ούκέτι προς τον Άσσύριον ηζίω- 

σαν ύποστρέφαι, συνεργούμενοι ύπο τής προνοίας. χρηματισθέντες 

■κατ1 όναρ, φν^σίν, μή άνακάμψαι προς Ήρώοτ,ν, οι1 άλλης οδού άνε- 

χώρησαν εις την χώραν αυτών, ενθεν ίόων ό αίμοβόρος Ηρώδης 

ότι ένεπαίχθη υπό τών μάγων έθυμώθη λίαν καί άποστείλας, φν?- 2υ 

σίν, άνεΐλε πάντας τούς παΐοας τούς εν Β^-θλεεμ καί εν πάσι τοις 

όρίοις αυτής άπό διετούς καί χατωτέρι>) κατά τον χρόνον ον ηκρί- 

βωσε παρά τών μάγων * με3·’ ών καί το προ αυτού γεννηθέν έτερον 

παιδίον ζητησας άποκτειναι καί μη ευριών τον πατέρα αυτού Ζαχα¬ 

ρίαν εφόνευσε μεταξύ τού ναού καί τού θυσιαστηρίου, έκψυγόντος 25 

τού παιδός μετά τής μητρός Ελισάβετ· εφ ών ούδεμίαν μέμφιν 

έσχοσαν. 

1. 2 έπαχθήναι 5ο<11. 158, άχθήναι 5οά1. 625, άποκτειναι ηαηΐαηιΐδ , άπα/θήναι 5οι1- 

Ιοϊαηΐ 86Χ οί ζ ΐη πιαΓ^ΐηο, άπαγχθήναι ρζ, 5ο61. 205. — 3 γινόμενον ρζ, Κ γενόμενον ο 

θοάΐβΐαηΐδ 8βχ Γβοβρΐί. — 5 Μ3,115. ϊΐ 16. — 6 άπολέσθαι Κρ. οί’. Κγϊϊ^θγ §ΓΪβοίι. δρί'αοΐιΐ. 

1852 ΐ). 412, 8; ΒβΓηΙιαΓά^ εγηίαχ ρ. 360. — 7 έςέφυγε ηαη. — οιτηιϊα <γιιαβ ΐπίοτ ήδη βί 

μάγων ρ. 72, 23 ιηβώα δΐιηί ηοη Ιιαώβί ηαηϊαηιΐδ. — 9 Εδ^’. νΐϊΐ 3, 4. — 10 πρινή Κρ. — 

καλ. ροδί παιδ. Κρ. — 12. 13 σκυλ. καί προνομευθέντες ύπ. Κρ. — 13 Μαίίΐι. ϊϊ 11, 12. — 

τψ παιοίφ βίίαιη θοάΐοΐαηϊ «γηαίιιοι·, τό παιδίον ρζ. — 14. 15 καιριώτερα καί πρεπωδέστερα ρ, 

8βά βοάΐοΐ&ηΐ δβχ βί ζ. =. Μ. καιριώτατα γ&ιυΙ. 625, νοοϊΐηΐδ κ. πρ. ηί νΜοίιΐΓ Βοοοπϋ» 

1ί5ι·3ΓΪΐ ρΓαοίβΓίηΐδδϊδ. — 16 τον Άσσύριον βασιλέα Κρ, 'Ηρώδην τον βασιλέα 5ο(11. 158. 

αάδΟΓΪρίιιιη οΐΐαιη ίη ηιοη&οοηδΐ: σημείωσαι οτι τόν Ηρώδη άσσύριον βασιλέα ώνόμασεν. 

— ήξίωσαν 1>0(11. ςαϊηςιΐιβ οί ζ, ή-ιώθησαν ρ. — 17 συνειργούμενοι Κρ. — 17. 18 χρ. γάρ, 

φησι, κατ’ όναρ μή Κρ. — 19 ένθεν 5ο41. δοχ, όθεν ρζ. — 'Ηρ. λ.1 ρ. ■— 20 Μαίίΐι. ϋ 16. — 

24 άποκτήναι Μ. — Μαίίϊι. χχϋΐ 35. — 26 άφ’ ών ρ, 5θ(Κοΐαιιϊ οιηηβδ οί ζ έφ’ ών, έφ’ ώ 

ηαηίαηιΐδ. — Έλιζάβετ Κρ. — 27 έχοσαν βοιίΐ. 715, 3385: έσχον 5οΛ1. 158, ι-αχνί. 625 ηαη.': 

έχουσιν Κρ. 
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Εί δέ τινές βίαν πολλήν καί ανάγκην πεπόν3ασι, χάμον λαβόντες ιδ 

έν τω στόμα τι καί δεσμούς καί έπιμείναντες καρτερώς τη διαθέσει τής 

πίστεως [ως] καί τάς γειρας αυτών καήνα: προσαγομένων άκοντί τω 

άνιέρω 3ύματι (ώσπερούν έγραψαν μοι οί από τής ψυΧακής τρισμα- 

.Γ) κάριοι μάρτυρες, περί των έν τη Λιβύη καί ετεροι δε συλλειτουργοί): οί 

τοιούτομ συμμαρτυρούντων αύτοϊς μάλιστα καί των άλλων αδελφών, 

δυναντα: είνα: έν τη λειτουργία, ταχ«θέντες έν τοίς όμολογηταΐς, οις 

καί οί κατανεκρω3εντες έν ταϊς πολλαις βασάνοις καί μηκέτι έζισχύ- 

οντες λαλήσαι ή φ3έγζασ3αι ή κινη3ήναι εις το άντιστήναι τοις εις 

ίο μάτην έκβιαζομένοις. ουδέ γάρ συγκατέ-θεντο τη βδελυρία αυτών, 

υ^σπερούν παρά συλλειτουργών πάλιν ήκουσα. ταχ3ήσεται δε έν τοις 

όμολογηταις καί πας οστισούν κατά Τιμό3εον πολιτεύεται, πει3όμενος 

καί αυτός τώ λέγοντι * δίωκε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, 

υπομονήν, πραύπά3ειαν % άγωνίζου τον καλόν άγώνα τής πίστεως, 

15 έπιλαβού τής αιωνίου ζωής, εις ήν έκλή3ης καί οόμολόγησας την καλήν 

ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. 

X. 
Του αυτού εκ τού λόγου τού εις το πάσχα. 

Ουκ έγκαλέσει τις ήμιν παρατηρουμένοις τετράδα καί παρα¬ 

σκευήν , έν αίς καί νηστεύειν ήμΧν κατά παράδοσιν εύλόγως προστέ- 

2ο τακτό * την μέν τετράδα διά το γ εν ό μεν ον συμβούλιον υπό Ιουδαίων 

έπί τη προδοσία τού κυρίου, την δε παρασκευήν διά το πεπον- 

3έναι αυτόν υπέρ ημών. την γάρ κυριακήν χαρμόσυνης ημέραν 

άγομεν διά τον άναστάντα έν αυτή, έν η ουδέ γόνατα κλίνείν 

παρειλήφαμεν. 

1 8θΐο β880 ςμιί χάνον (ρ) οί ς[ΐιϊ χάβον ©χΐιϊΐοοαιιΐ: ηίΜΙ Ιΐίβΐ’ΐβ ν β μ. ίιι ΙΠίΓΪδ δαοοαίϊ 

ίοΓίΐΐ (Ιοοϊγπϊ 8ΐηιΐ1ίιΐ8. — 3 ώς Ιιαίιβί Κ. αίηιιο ΐία ΙιοΛΙ. 158, 3385, ηαη. ώς Γν; Μρ. — ροδί 

καήναι ζ καρτερήσαντες. — προσαγόμενοι άκοντες ηαηΐαηιΐδ οί 5οΛ1. 158, προσαγομένων ΙιοΛΙβΐαηΐ 

ςμιΐηφίβ, προσαγομένας ΙΙρ. — 4 δΐιηί ηκΐ θυμιάματι ρηιοΐιεαηί. — 5 έν Λιβ. 5ο<11. 025 οί ζρ, 

Ιιοιίΐοΐαηΐ Γβΐΐφΐΐ εί ηαηΐαηιΐδ οαιη Γηοηαοοηδΐ οοηοΐηιιηί. — 6 αύτοϊς Ιίΐιΐ’ΐ Ιιοιίΐ. 8οχ οί ζ, 

αυτών 1»ο<11. 196, ηίηΐιης[Πο αβοδί η ρ. — 8. 9 έςίσχύσαντες Κρ. — 10 βιαζομένοις ΙΙρ. — 

11 Ιοοο ηιοίίβηίοιη ιηαηηιη αάιηονϊί ρΓίπηίδ Κοιιίΐιΐιΐδ, αηίβ ηηειη ώςπερ ούν (ΐία οηΐιη δογιιηοίΐδ 

νοοαίωΐΐδ δθΓΪ5β5αΐνΐΓ) ΐηίβ^Γαο βηιιηοϊαίϊοηίδ ΐιιϊίίιιηι ο,Γαί, ηιοχ ήκουσα, πάλιν ταχ&ήσονται έν 

τοις ρ. 5οά1βϊαηΐ οιηηβ8 οί ζ οοηββηίΐιιηί οιιηι ιηοηαοοηδΐ. -— δέ ίνηαη. — 13 Τΐηι. I νΐ 11, 12. 

— 14 * πραότητα ζ.— 15 έκλή&ης, ώμολογήσας ΙΙρ. —17 ΙΙοαίΙιΐιΐΒ αηίο 17, ρ αηίο 18 ΚΑΝΩΝ ΙΙ’. 
<1ιιαβ ρΓοχΐηιβ 8β<ιαιιιι1ιιΐ’ βοάβηι <μιο ϊη ιηοηαοοηδΐ ιηοάο οίϊαηι ίη ραΓΐδΐηο 2038 ΙΙαπΙιιίηΐ οί 

1)θ(1Ιοΐαηϊδ 715 οί 3385 ΙΙοιιίΙιΐΐ. βίηιίΐϊα Ιιΐβ ΙιαΟοΓβ ΙιοιΙΙοΐαηοΒ οοίεΐ’οδ οιΐοοοιηιιι· α Κοηίίπο. 

— 19 παράοωσιν Μ. οί. οοηδίΐίιιίί. VII χχίϋ. — 19. 20 προσετέτακτο ρ, προστέτακται ΙιοίΠοΐαηΐ 

δβχ , ζ οί χιαηδ. 2038 Ιίαιαίυΐηΐ οί Ιιοδ δομαιιίιΐδ Ιίοηίΐιϊιΐδ. — 20 την μέν γάρ τετρ. ζρ οί. Ο'οίο- 

Ιβπαηι α<1 οοηβίΐί. αροβί. II 1 ίχ. — γινόμενον ζ. — υπό τών Ί. ΙΙρ. — 21 παρασκ., ότι αυτός 

υπέρ ήμών έπα&ε. κυριακήν δέ χαρμ. ηοη ηοιαο: οοηίι·α Η1η·ΐ βοάΐοΐαηΐ, οοΐδίϊηΐαηιΐδ, ραη- 

δϊηιΐδ Ιίαιχίηϊηϊ, ζ βαΛοιη ιχααο ιηοηαοβιΐδΐδ ρι·αο5οηί. — 21 διά ·ί-22 κυρ. <ν ρ. — 22 Τήν δέ 

Κυρ. ζ: 80(1 ϊη ηιαι·§ΐηο ϊΛοηι: έν άλλοις, τήν γάρ Κυριακήν, οί. Οοηδίϊί. αροβί. Υ χν. 
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XI. 
Αί διαταγαί αί διά Κλήμεντος καί κανόνες έκχλησιαστικοί τών 

άγιων αποστόλων. 

Χαίρετε, υίοί καί θυγατέρες, έν όνόματι κυρίου Ιησού χριστού. 

Ιωάννας καί Ματθαίος καί Πέτρος καί Άνδρέας καί Φίλιππος καί Σιμών 

καί Ιάκωβος καί Ναθαναήλ καί Θωμάς καί Κηφάςτκαί Βαρθολομαίος 5 

καί Ιουόας Ιακώβου. 

α Κατά κέλευσιν τού κυρίου ημών Ιησού χριστού τού σωτηρος συνα- 

θροισθέντων ημών, καθοις όίεταζεν προ του* μέλλετε κληρούσθαι 

τάς επαρχίας, καταλογίσασθαι τόπων άριθμούς, έπισκόπων άξίας, 

πρεσβυτέρων έδρας, διακόνων παρεδρείας, αναγνωστών νουνεχίας, ίο 

χηρών άνεγκλησίας καί δσα δέοι προς θεμελίωσιν εκκλησίας, ίνα τύπον 

τών έπουρανίων είδότες φυλάσσωνται άπό παντός άστοχήματος, είδότες 

ότι λόγον ύφέξουσιν έν τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως περί ών άκουσαντες 

ουκ ε^ύλαζαν —- καί εκέλευσεν ήμάς εκπεμψασθαί τούς λόγους εις 

ολην την οικουμένην : 15 

εδοξεν ούν ημιν προς ύπόμνησιν της άδελψότητος καί νουθεσίαν, έκάστω 

ώς ό κύριος άπεκάλυψε, κατά το θέλημα τού θεού, δίά πνεύματος άγιου, 

μνησθείσι λόγου έντείλασθαι ύρ.ίν, 

Τ Ιωάννης εΐπεν' άνδρες άδελφοί, είδότες ότι λόγον ύφέξομεν περί τών 

διατεταγμένων ημιν εις ενός πρόσωπον μη λαμβάνωμεν: άλλ1εάν τις 20 

όοκή συμφέρον άντιλέγειν, ά.ντιλεγέσθω αύτω. εδοξε δέ πάσι πρώτον 

Ιωάννην είπειν. 

δ Ιωάννης εΐπεν ■ οδοί δυο είσί, μία της ζοοής καί μία τού θανάτου, δια¬ 

φορά δέ πολλή μεταξύ τών δύο οδών, η μεν γάρ οδός τής ζωής έσην 

αύτη' πρώτον, αγαπήσεις τον .θεόν τον ποιήσαντά σε εξ όλης της 25 

καρδίας σου καί δοξάσεις τον λυτρωσάμενόν σε εκ θανάτου, ητις εστίν 

εντολή πρώτη: δεύτερον * αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς εαυτόν, ήπς 

εστίν εντολή δευτέρα , εν οίς όλος ό νόμος κρέμαται καί οί προφηται. 

ε Ματθαίος είπεν · πάντα όσα μη θέλεις σοι γενέσθαι μη δε σύ άλλω 

ποιήσεις, τούτων δέ τών λόγων^τήν διδαχήν είπε, άδελφέ ίίετρε. 3ο 

1 Ροδϊίΐ Ιιιιϊιΐδ ηοη δΐιο Ιοοο ΙΐΟβΠϊ οιιίρα β§ο ηοη ίβηβΟΓ: ηαιη νθΓχίηβ ηο ΒΐοΚβΙΙίιΐΒ 

οοΛϊοβηι νΐηάοβοηβηδβιη Μδί. §ταβο. 45, ιιαιΐο Ιιιιηο Ιίβηηη ρΐ'ΐιηιιε βάκΐϊί, ϊηΐβπΐιιιη ηοη δίΐΐΐδ 

γοοΙο 1ο§Ϊ68θί, ΥΐηάοΙ)οηαιη δΟΓΐρδβΐ’Σΐιη, ηί Λοηηο οοηΓβηΐ οοάϊοβιη ουηΐΓθΐη. ο,ά ίΓΪηαδ ΙϊίβΓαδ 

Γοβροηδίυη ηοη βδί: ίαηάβιη αΐΐίριιϊϋ δβ ηοναιη οοιίίοΐδ οοΐΐαίΐοηβιη ίηδίϊΐηίαηιηι ρΓΟίηίίίίί, δβιΐ, 

Λίπη οοηίΐηιιο ιηοΓ&δ ηβοΐϊί οριίδφίο ΛίΙϊβιΛ, ΓβΙηή ϊηίβΓοΐρΐίιΐΓ. οί. ρ£. 9, 6.— 8 μέλλεται νίικί.— 

9 έίΐ’ άργείας. — καταλογήσασ&αι. — 11 άν εκκλησίας — 12 φυλάσσονται. — 10 ούν Λβίβίαιη νοίίβηι. 

—- νου&εσίας — 17 τού ίΐεού δβηιΐδ ;ιΛΛ. — 18 μνησ&είς. — 19 ύφέςωμεν. — 25 οί 27 αγαπήσης. 

— ΜαΙΙΙι. χχϊϊ 40. — 20 δοξάσης. — 27 δευτέρα. — 29 Οοιίδί. I ϊ 4 Βαο. \ί 31 Μαίίΐι. νΐΐ 12. 

< Ίοηιοηδ α!βχ. ρ. 181, 33 8γ10. τούτο βραχέως ή γραφή δεδήλωκεν είρηκυΐα · δ μισείς, άλλω 

οΰ ποιήσεις. — &έλης νϊιιΛ. — σύ νΐηά. ηηίο μηδέ, δβΛ ηοη α ΠΙη’αηο ϊρβο δοπρίιιχη. 



Πέτρος εΐπεν' ού φονενσεις. ού μοιχενσεις. ον πορνεύσεις. ον φαρμα- ς 

κενσεις. ον φονενσεις τέκνον εν φθορα ον [δέ] γεννηθέν [αυτό] άποκτενείς. 

ον ψευδομαρτυρήσεις, ου κακολογήσεις ουδέ μνησικακήσεις. ουκ εσγ} 

δίγνωμος ουδέ δίγλοισσος. παγίς γάρ .θανάτου έστίν ή διγλωσσία. 

5 ουκ έ'σται ό λόγος σου κενός ουδέ ψευδής, ουκ έ'σ-ρ πλέον έκτης ουδέ 

άρπαξ ουδέ υποκριτής ουδέ κακοήθες ουδέ υπερήφανος ουδέ λήψή 

βουλήν πονηράν κατά τον πλησίον σου. ου μισήσεις πάντα άνθρωπον, 

άλλ1 οϋς μέν ελέγξεις, ούς δέ έλεήσεις, περί ών δέ προσενξγ, ους δέ 

αγαπήσεις υπέρ τήν ψυχήν σου. ' 

ίο Άνδρέας εΓπεν * τέκνον μου, ^ευγε από παντός πονηρού καί από παντός ζ 

όμοιου αυτού, μή γίνου οργίλος, οδηγεί γ άρ ή οργή προς φόνον, εστι 

γ άρ δα ιμόνιον άρρενικόν ό θυμός, μή γίνου ζηλωτής μη δε εριστικός 

μηδέ θυμαντικός. εκ γάρ τούτων φόνος γεννάται. 

Φίλι ππος εΐπεν · τέκνον, μή γίνου επιθυμητής, οδηγεί γάρ ή επιθυμία γ 

15 Γτρός τήν πορνείαν καί έλκει τους ανθρώπους προς έαντήν. εστι γάρ 

θηλυκόν δαιμόνιον τής επιθυμίας καί δ μέν μετ’ οργής, δ δέ μεθ1 ηδονής 

άπόλλυσι τούς είσδεδομένους αυτά, οδός δε πονηρού πνεύματος αμαρτία 

ψυχής καί όταν βραχείαν εϊσδυσιν σχή εν αυτω, πλατύνει αυτήν καί 

άγετέπί πάντα τά κακά τήν ψυχήν εκείνην καί ουκ εα διαβλέψαι τον 

2ο άνθρωπον καί ιδεϊν τήν αλήθειαν, ό θυμός υμών μέτρον έχετω καί εν 

βραχεί διαστήματι αυτόν ήνιοχειτε καί ανακρούετε, ίνα μή έμβάλλγ 

υμάς εις εργον πονηρόν, θυμός γάρ καί ήδονή πονηρά επί πολύ παρα- 

μένοντα κατά έπίτασιν δαιμόνια γίνεται καί όταν έπιστρέψή αύτοΐς ό 

άνθρωπος, οίδαίνονσιν έν τή ψυχή αυτού καί γίνονται ρ.είζονες καί 

25 άπάγονσιν αυτόν εις έργα άδικα καί έπιγελώσιν αυτω καί ήδονται επί 

τή απώλεια των ανθρώπων. 

2 ιιΜ Θίΐιιίάβιη αυτό βχΐιϊίπιί, ίπ 1ϊ5ι·ο νϊικΙοΟ. ιιβδβϊο ζ[αίή ΓίίΛβηΛο ιΐβίβίιιιη. — άπο- 

κτείνης. — 3 μνησικακίσεις. — 6 κακοήθες. — 11 βί'. εις έκστασιν άγει ίβδίαηι. 8γχηβοηΐδ 4 

ρ. 155 Ογ;ι5θ βί Ιοοοδ α5 Αδίΐο Ιβχ. ρΐαίοη. I ρ. 22 αΐΐίΐΐοδ. οδός επί άναισχυντίαν ή αισχρολο¬ 

γία ΟίβιπΘΐΐδ αίοχ. ρ. 182, 36 : των άπαγοντων εις τήν τελείωσιν τής σωτηρίας οδοί εϋρίσκοντο 

δύο ΐίβιη ρ. 210, 8 : αί οδοί αί έπί τούτο άγουσαι Ιαιβΐαη. ιΊιβίοι·. ρταβοβρΙοΓ 1. — 15 βχ βναη- 

§ο1ϊο κατ’Αιγυπτίους αίΐιιΐΐί Οΐθίχιβηδ αΐβχ. δίχοηχ. IIΓ ρ. 194, 25 εΐπεν ό σωτήρ · ήλθον κατα- 

λύσαι τά έργα τής θηλείας· θηλείας μέν (Ιιαββ βχρίΐβαίαπίδ Λάάϊί Οίβηχβιΐδ) τής επιθυμίας, 

έργα δέ γένεσιν καί φθοράν, βί’. ρ. 191, 17. βοοίβιη ρβΓίίηβηί (χιΐίΐβ βχ βοάοιη βναη§β1ϊο δίπηρία 

Οΐβχηβηδ Γοηΐίΐιιιΐδ χη βρϊδίοΐα αιΐ ΟοΓΪηίΙιΐοδ αΐίβΐ'α βρ. 12 Ιχη,θβί βοΐΐ. Οίβηιβηίβ α!βχ. δίχοιη. IV 

ρ. 200, 7. ββίβπιιη ίΐιβοΐο^ϊ ιηβηιίιιβί’ϊηί βίϊαηα ΡΙαίοηΐδ ηχβϊ βοηνΐν. ρ. 191 ϋ ό έρως . . . 

επιχειρών ποιήσαι εν έκ δυοΐν καί ίάσασθαι τήν φύσιν τήν άνθρωπίνην. νϊάβιιίαΓ Ιιαββ Οαι·ρο- 

βΓΟ,ίΐαιιΐδ βί Ερϊρΐιαηΐ ορροηί Οίβιηβηδ αΐβχ. ρ. 184, 34 8γ15{>·. — Ιϊίοΐ’ίΐθ νοβΐδ έαυτήν ρηιηαβ 

βοχηιηοΛβ 1β£Ϊ ϊη 1ϊ5γο νΐιιΛ. ηβΓίιιβιιηί. — 19 βί. διορατικός Ειιοίαη. β&ΐέίΐί;. 4 Οίοιη. ηΐβχ. 

ρ. 122, 49: 235, 32: 308, 4: 80, 49. διοραν κίβιη ρ. 37, 13: 136, 45: 154, 11: 155, 3: 158, 

18: 167, 13: 178, 7: 249, 11: 266, 42: 271, 15: 281, 52: 289, 3: 299, 36: 306, 11: 308, 

38: 309, 42: 323, 3. διαθρεΐν Οίβιη. 12, 9: 21, 31 : 233, 6: 286, 8: 288, 51: 296, 6. — 

20 είδεΐν. — 21 ήνιοχεΐται. 



$ Σίμων ειπεν ' τέκνον, μή γίνου αισχρολόγου μ^οέ ύψηλόφΠαλμός, εκ 

γάρ τούτων μοιχείαι γίνονται. 

« Ίάκοιβος ειπεν' τέκνον, μή γίνου οίωνοσκόπος, επειδή όδηγεΐ προς τήν 

είοωλολατρείαν, μν;θέ έπαοίύός μτ,οε μαθηματικός μηδέ περικαθαίρων 

μη δε θέλε αυτά είδέναι μηδέ άκούειν. εκ γάρ τούτων απάντων είδωλο- 5 

λατρείαι γεννώνταί. 

ια Ναθαναήλ ειπεν' τέκνον, μη γίνου ψεύστης, έπειδή όδηγεΐ τό ψεύσμα 

επί τήν κλοπήν, μήτε φιλάργυρος μήτε κενόδοξος, εκ γάρ τούτων 

απάντων κλοπαί γεννώνταί. τέκνον μη γίνου γόγγυσος, επειδή άγει 

προς την βλασφημίαν, μήτε αυθάδης μήτε πονηρόφρων. εκ γάρ τούτων ίο 

άπάντων βλασφημίαι γεννώνταί. ϊσθι δέ πραύς, επεί πραεις κλήρο- 

νομούσι την βασιλείαν τών ουρανών, γίνου μακρόθυμος, ελεήμοιν, 

ειρηνοποιός, καθαρός τή καρδία από παντός κακού, άκακος καί ήσύχιος, 

αγαθός καί φυλάσσων καί τρεμων τούς λόγους ους ηκουσας. ούχ 

υψώσεις σεαυτόν ουδέ δώσεις την ψυχήν σου μετά υψηλών, άλλα μετά ΐ5 

δικαίων καί ταπεινών άναστραφήση. τα δέ συμβαίνοντά σοι ενεργήματα 

ώς άγαθά προσδέξη, είδώς ότι άτερ θεού ούδέν γίνεται, 

φ θωμάς ειπεν' τέκνον, τον λαλούντά σοί τον λόγον τού 3εού καί 

παραίτιόν σοι γινόμενον της ζωής καί δόντα σοι την εν κυρίω σφραγίδα 

αγαπήσεις ώς κόρην οφθαλμού σου, μνησθήσγ δε αυτού νύκτα καί 20 

ημέραν, τιμήσεις αυτόν ώς τον κύριον, οθεν γάρ ή κυριότης λαλειταί, 

εκεί κύριός έστιν. εκζητήσεις δε τό πρόσωπον αυτού καθ'1 ημέραν καί 

τούς λοιπούς άγιους, ίνα έπαναπαύση τοΧς λόγοις αυτών κολλώμενος. 

ώς άγιος γάρ άγίοις άγιασθήση. τιμήσεις αυτόν, κα-θ’ ό δυνατός εί, 

εκ τού ίδρώτός σου καί εκ τού πόνου τών’ χειρών σου. εί γάρ ό κύριος 25 

δι' αυτού ήξίωσέν σοι δοθήναι πνευματικήν τροφήν καί ποτόν καί ζωήν 

αιώνιον, σύ οφείλεις πολύ μάλλον τήν φθαρτήν καί πρόσκαιρον προ- 

σφέρειν τροφήν, άξιος γάρ ό εργάτης τού μισθού αυτού καί βούν 

άλοιώντα ου φιμώσεις καί ούδείς φυτεύει αμπελώνα καί εκ τού καρπού 

αυτού ούκ έσθίει. 3ο 

ίγ Κν^άς ειπεν' ου ποιήσεις σχίσματα, ειρηνεύσεις δέ μαχομένους, κρί¬ 

νεις δικαίως, ου λήψη πρόσωπον τινά έλέγξας επί παραπτώματι. ού 

γάρ ισχύει πλούτος παρά κυρίω (ού γάρ άξίας προκρίνει) ούοε κάλλος 

ώφελεΧ, αλλά ίσότης έστί πάντων παρ' αύτω. εν προσευχή σου μή 

3 όδηγή. — 5 αύτάς. — 7 ιηα^ηο ^ολκΙϊο ϊπιρίββαι·, ηαιιιη αρικί ΟίβιηοηΙοηι ρ. 138, 

14. 15 8γ11ππ·§. (δίΓοηι. 1) Ιιαοο ΐΘ§οι·βιη: οΰτος κλέπτης υπό τής γραφής λέγεται· φησί γ’ουν, 
I ίέ, μ.ή γίνου ψεΰατης· οδηγεί γάρ τό ψευαμα πρός τήν κλοπήν. — 9 αηίβ τέκνον νβΓδΐο αοίΐιϊο- 

ρϊεα: Ιούδας εϊπεν, ηιιαβ νβι·1>α ιιβςμιο πιβιηρίιΐίΐοιίδ ηοηαβ κη,ΐιίιΐΐοιίδ Ιΐβοΐ’ η,^ιιοδοΐί. — 

II άπάντως. — Μαίίΐι. ν 4. — 24 άγιααίΐήσει. — 26 δοδεΐναι. — 28 Ιλιο. χ 7 Τϊιηοίΐι. I 

ν 18 Οογ. I ϊχ 9 ϋβαί. χχν 4. — 29 άλωώντα. — 32 λέψει. — έλέγςαι. 
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διψυχήσης πότερον εσται ή) ού. μή γίνου προς μέν τό λαβεϊν έκτείνων 

τάς χεϊρας, προς όέ τό όοΰναι συσπών. εάν έχ-ρς, διά των χειρών σου 

δώσεις λύτρωσιν των άμαρτιών σου. ου διστάσεις διδόναι ουδέ διδούς 

γογγύσεις, γνώση γάρ τις εστιν ό του μισθού καλός άνταποδότης. 

5 ούκ αποστράγγιση ένόεόμενον, κοινωνήσεις όέ απάντων τω άόελ^ώ 

σου καί ούκ έρείς ίόια είναι, εί γάρ εν τω α^ανάτω κοινωνοί έστε, 

πόσω μάλλον εν τοϊς φ^αρτοΐς; 

Βαρθολομαίος είπεν· έρωτώμεν υμάς, άόελ^οί, ώς έτι καιρός έστι καί ιό 

εχετε εις ούς εργάζεστε με£·' εαυτών, μή έκλίπητε εν μηδενί έξ ού αν 

ίο εχητε. εγγύς γάρ >2 ήμέρα κυρίου, εν -ρ συναπολείται πάντα σύν τώ 

πονηρω. ήξει γάρ ό κύριος καί 6 μισθός αυτού μετ' αυτού, εαυτών 

γίνεστε σύμβουλοι άγαμοί, διδακτοί’ φυλάξεις άπερ έλαβες μήτε προ- 

σ-θείς μήτε υφαιρών. 

Πέτρος είπεν αδελφοί, τά περί τών λοιπών νουθεσιών αί γραφαί διδά- ιε 

15 £ουσιν , ημείς δέ ά έκελεύσ^ημεν διατάξωμεν. πάντες είπαν * Πέτρος 

λεγέτω. 

Πέτρος είπεν * εάν ολιγανδρία ύπαρχέ καί μήπου πλήθος τυγχάνη ι 

τών όυναμένων ψ>ηφίσασλάαι περί επισκόπου εντός δεκαδύο άνδρών: εις 

τάς πλησίον εκκλησίας, όπου τυγχάνει πεπηγυια, γραφέτωσαν, όποις 

20 εκεί-θεν εκλεκτοί τρεις άνδρες παραγενόμενοι δοκιμή δοκιμάσωσι τον 

άξιον όντα, εί τις φήμην καλήν έχει από τών έ.θνών, εί αναμάρτητος 

υπάρχει, εί φιλόπτωχος, εί σώφρων, μη μέθυσος, μη πόρνος, ρ.ή 

πλέον έκτης η λοίδωρος η προσωπολήπτης καί τά τούτοις όμοια, καλόν 

μέν είναι άγύναιος*: εί όέ μη, από μιάς γυναικός. παιδείας μέτοχος, 

25 δυνάμενος τάς γραφάς έρμηνεύειν: εί δέ άγράρ.ματος, πραΰς υπάρχων, 

καί τή άγό.πη εις πάντας περισσευέτω , μή ποτέ περί τίνος ελεγχθείς 

επίσκοπος άπο τών πολλών γενη^είη. 

Ιωάννης είπεν ό καταστάσεις επίσκοπος, είόώς τό προσεχές καί φίλο- ιζ 

•θεόν τών σύν αύτώ, καταστήσει ούς αν δοκιμάση πρεσβυτέρους όύο. 

30 Πάντες άντεΐπον ότι ού όύο, αλλά τρεις, είκοσι γάρ καί τέσσαρές είσι ιη 

πρεσβύτεροι, δώδεκα εκ δεξιών καί όοοόεκα έ£ εύωνύρ,ων. Ιωάννας 

είπεν καλώς ύπεμνήσατε, άόελ'ροί. οί ρ.έν γάρ εκ όε£ιών δεχόμενοι 

άπο τών άρχαγγέλο)ν τάς φιάλας προσφέρουσι τώ δεσπότη, οί δέ 

έξ αριστερών έπέχουσι τώ πλή-θει τών αγγέλων, όεΐ ούν είναι τούς 

35 πρεσβυτέρους ήδη κεχρονικότας επί τώ κόσμω τρόπω τινί, άπεχομένους 

8ϊγ. ϊν 31. — 2 Ιχεις. — 3 δώσης. — 4 γογγύσης. — 7 πόσον. — 9 έξου εάν οοΛοχ, 
εξουσίαν έάν ΒϊοΙίβΙΠιΐδ. ιΓοΙιαπη. χϊϊ 8. — 11 Εδ£ΐ.ϊ. χΐ 10. — 17 6πάρ'/ει ώ τυγχάνει. — 20 δοκι- 
μάσαντες. — 22 ύπάρχη. — 24 Κπί§6Γ βτ. 55, 2. 2. — 29 έάν ρΓο άν. — 30 Αροο. ϊν 4. τυχεΐν 
τών δεξιών μερών του άγιάσματος <1ϊχϊΙ Οίοιηοηδ αίοχ. ρ. 206, 24: 208, 23 οοΐΐ. Εζββΐι. χ 3. 
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τής προς γυναίκας συνελεύσεως, εύμετανότους εις τήν άδελφότητα, 

πρόσωπον άνθρωπον μή λαμβάνοντας, συμμύστας τού επισκόπου και 

συνεπιμάχους, συναθροίζοντας το πλήθος, προθυ[λουμένους τον ποι¬ 

μένα. οι εκ οεξ/.ών πρεσβύτεροι προνοήσονται των επισκόπων προς το 

θυσιαστήριον, όπως τιμήσωσι και έντιμηθώσιν εις ο αν δέγ. οί έξ 

αριστερών πρεσβύτεροι προνοήσονται τού πλήθους, όπως εύσταθήσγ 

καί άθόρυβον ή, πρώτον μεμαθηκος εν πάση υποταγή, εί δέ τις νου¬ 

θετούμενος αύθάδως άποκριθή, το εν ποιήσαντες οί επί τω θυσιαστήριο) 

τον τοιούτον μετά Ισης βουλής, ο άν ή άξιον, δικασάτωσαν, ΐνα καί οί 

λοιποί φόβον εχωσι, μή ποτέ ενός πρόσωπον λάβωσι καί έπί πλεϊον 

νεμηθή ώς γάγγραινα καί αί%μαλωτισθιώσι[ν] οί πάντες. 

£$ Ίάκοιβος είπεν' αναγνώστης καθιστανέσθω πρώτον δοκιμή δεδοκιμα- 

σμένος, μή γλωσσοκόπος, μή μέθυσος μήτε γελοηολόγος,, εύτροπος, 

ευπειθής, ευγνώμων, εν ταϊς κυριακαϊς συνόδοις πρώτος σύνδρομος, 

εύήκοος, διηγητικός, είδοις ότι εύαγγελιστού τόπον εργάζεται, ό γάρ 15 

έμπιπλών ώτα μή νοούντος έγγραφος λογισθήσεται παρά τω .θεω. 

κ Ματθαίος είπεν' διάκονοι καθιστάσθωσαν. γεγραπταν έπί τριών στα- 

θήσεται παν ρήμα κυρίου, εστωσαν δεδοκιμασμένοι πάση διακονία, 

μεμαρτυρημένοι παρά τού πλήθους, μονόγαμοι, τεκνοτρόφοι, σώφρονες, 

επιεικείς, ήσυχοι, μή γόγγυσοι, μή δίγλωσσοι, μή οργίλοι (οργή γάρ 20 

άπόλλυσίν άνδρα φρόνιμον), μή πρόσωπον πλουσίου λαμβάνοντες μηδέ 

πένητα καταδυναστεύοντες μηδέ οϊνω πολλώ χρώμενοι, εύσκυλτοι, τών 

κρύφιων έργων καλοί προτρεπτικοί, έπαναγκ.άζοντες τούς έχοντας τών 

αδελφών άπλούν τάς χειρ ας, καί αυτοί ευμετάδοτοι, κοινωνικοί. πάση 

τιμή καί έντροπή καί φόβω τιμώμενοι ύπό τού πλήθους, έπιμελώς προ- 25 

σέχοντες τοϊς άτάκτως περιπατούσιν, ούς μέν νουθετούντες, ούς δε 

έπιτιμώντες, τούς δε καταφρονούντας τελέως παραπεμπόμενοι, είδότες 

οτι οί άντίλογοι καί καταφρονηταί καί λοίδοροι χριστώ άντετάζαντο. 

χα Κηφάς είπεν' χήραι καθιστανέσθωσαν τρεις, αί δύο προσμένουσαι τή 

προσευχή, περί πάντων (τών] εν πείρα καί προς τάς αποκαλύψεις 30 

περί ού αν δέτ,, μία δέ παρεδρεύουσα ταις εν ταίς νόσοις πειραζομέ- 

ναις εύδιάκονος ή, νηπτική, τά δέοντα άπαγγέλλουσα τοις πρεσβυτέ- 

ροις, μή αισχροκερδής, μή οϊνω πολλώ προσέχουσα, Ϊνα δύνηται νήφειν 

προς τάς νυκτερινάς ύπηρεσίας καί εί τινα έτερα βούλοιτο έργαγαθεϊν. 

καί γάρ ταύτα πρώτα κυρίου θησαυρίσματά είσιν ά.γαθά. 35 

6 ευσταθής ή οοάοχ (?) οί ΒίοΚοΙΠιΐδ. βΐοίοιπ ηιοχ αθόρυβος οί μεμαθηκώς. — 7 άθ. εΐη. 

— 9 ο αν εί οοθοχ, 6 αν ε'ίη Βΐοΐίοΐΐϊιΐδ. — 10 έχουσι. — 13 γελοτολόγος. — 14 ευπειθείς.— 

17 Οογ. II χϊϊϊ 1 ϋβιιΐ. χνίϊ 6 χΐχ 5 Μαίίΐι. χνϋϊ 15 «Τοίι. νϋΐ 17 Τϊιηοίΐι. I ν 19. — 25 τιρ.. 

άπό τ. — 33 δόναται. — 34 εΐ τις έτερα οο(1. οί Βΐοίν. 
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’ Αν ο ρέας ειπεν * διάκονοι έργάται των κοίλων έργων νυχθημερόν είτε- χβ 

λεύσοντες πανταχού, μήτε πένητα ύπεροπτεύοντες μήτε πλούσιον προ¬ 

σωποληπτ οϋντες έπιγνώσονται τον θλιβόμενον καί έκ τής λοξίας ού 

ιταραπέμψονταί, έπαναγκάσουσι [άέ] τούς δυναμένους άποθησαυρίζειν 

5 εις έργα αγαθά, προορώντας τούς λόγους τοϋ διδασκάλου ημών εϊδετέ 

με πεινώντα* καί ούκ εθρέψατέ με. οι γάρ καλώς διακονησαντες καί 

άμέμπτως τόπον εαυτούς περιποιούνται τον ποιμενικόν. 

Φίλιππος ειπεν 6 λαϊκός τοϊς λαϊκοϊς πράγμασι περιπειθέσθω ύπο- χγ 

τασσόμενος τοϊς παρεδρεύουσι τώ θυσιαστηρίω. έκαστος τώ ίδίω 

ίο τόπω άρεσκέτω τω θεώ , μή φιλεχθρ οϋντες άλλήλοις περί τών τετα- 

γμένων, έκαστος εν ω έκληθη παρά τω «θεώ. ό έτερος τοϋ ετέρου τον 

δρόμον μή παρατεμέτω. ούδέ γάρ οί άγγελοι παρά τό διατεταγμένον 

αύτοϊς ούδέν έτερον έξελίσσουσιν. 

Ανδρέας ειπεν * εΰχρηστόν εστιν, αδελφοί, ταϊς γυναιξί διακονίαν χδ 

15 καταστησαι. 

Πέτρος ειπεν έφθάσαμεν τάξαντες· περί δέ της προσφοράς τού σώμα- χε 

τος καί τού αίματος ακριβώς μηνύσωμεν. 

Ιωάννης ειπεν · έπελάθεσθε, αδελφοί, οτε γτησεν ό διδάσκαλος τον χς 

άρτον καί τό ποτηριον καί ηύλόγησεν αυτά λέγων τούτο έστι τό σώμά 

20 μου καί το αίμα: ότι ούκ επίτρεψε ταύταις συστηναι ημϊν. Μάρθα 

ειπεν διά Μαρίάμ, ότι ειδεν αυτήν μειδιώσαν. Μαρία ειπεν ούκέτι έγέ- 

λασα. προέλεγε γάρ ημϊν, οτε εδίδασκεν, ότι τό ασθενές διά τού ισχυρού 

σωθήσεται. Κηφάς ειπεν' ένίων μέμνησθε δε [λεβάντων] ότι ταϊς γυναιζί χζ 

μη ορθαϊς [πρέπει] προσεύχεσθαι, άλλα από της γης καθεζομέναις. 

25 Ιάκωβος ειπεν πώς ούν δυνάμεθα περί γυναικών διακονίας όρίσαι, χη 

εί μη τι διακονίαν ϊνα έπισχώσι ταϊς ένδεομέναις; 

Φίλιππος ειπεν τούτο, αδελφοί, περί της μεταδάσεως. ό ποιών εργον χί) 

καλόν έαυτω θησαυρόν περιποιείται, ό γάρ «3ησαυρίζων εν τή βασι¬ 

λεία έγγραφος έργάτης λογισθησεται παρά τώ «θεώ. 

30 Πέτρος ειπεν’ ταύτα , αδελφοί, ούχ ως εξουσίαν τίνος έχοντες προς λ 

άναγκην, άλλ' επιταγήν έχοντες παρά κυρίου έρωτώμεν υμάς, φυλάξαι 

τάς έντολάς μηδέν άφαιροϋντας η προστιθέντας εν τώ όνόματι [τού | 

κυρίου ημών, ω ή δόξα εις τούς αιώνας, αμήν. 

6 *πίνοντα. — διακονίσαντες. — 8 περιποιϋεα&ω οοιί. οί Βϊοΐί. — 9 Βιιοϊαη. ϊικίΐο. νοοαί. 4 

καλόν εκαατον μένειν έφ’ ής τετύχηκε τάςεως. οοηδίϊίαίί. VIII χΐνΐ 1 Οοπηίΐι. I νίΐ 20 Τογ- 

ΙυΙΠαιι. (Ιο κίοΐοΐαΐΐ’. 5: Ιηπι ραοά βΐ άβ βοτίρίανίβ αηάβηΐ αν^ητηβηίανΐ, άΐχιβαβ αρο8ίο1ηηι: 

ηΐ <ιηΐ8<ιηβ/αβνϊί ΐηοβηΐιιβ, ΐΐα βί ρβνββνβτεί. κΐ. (Ιο οοτοηα 11: &ΐ <ιηο& ιηϊΐϊΐϊα ρταευβηΐοί βάββ 

ροδίενΐον ίηυεηΐΐ, αΐΐα οοιιάίΐΐο εαΐ. — 12 παρατεμνείτο. — 21 μηδιώσαν. — 26 έπισχύ εωει 

οοά. οί Βϊοΐί. — 20 μεταδώαεως, όποιον ηιιοά ΒΐοΙίοΙΠιΐδ ίηίαοίυιη ΓβΠςιαβΓαί. — 28 καλόν 

ροδί θησ. οοιίβχ οί Βϊοΐί. 
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XII. 
Ι»ι|3λίον Κλήμεντος πρώτον το καλούμενου ύιαθήκη τού κυρίου ήμο)ν Ιησού 

χριστού * οί λό^οι ούς μετά το άναστήναι αυτόν έκ νεκρών έλάλησε τοίς άηίοις 

άποστόλοις αύτού. 

Καί. έηένετο μετά τό άναστήναι τον κύριον ημών εκ νεκρών και όφθήναι ήμίν καί 

ψηλαφισθηναι ύπό Θοιμά καί Ματθαίου καί Ίοιάννου καί πεισθήναι ν^μάς ότι 5 

αν έστη αληθώς ο διδάσκαλος ημών εκ νεκρών: πεσόντες επί τα πρόσωπα ηρ.ών 

ηύλοηούμεν τον κόσμου καινού* πατέρα θεόν τον διά Ιησού χριστού τού κυρίου 

ημών ρυσάμεν ον ημάς καί εν γόβω πολλω λίαν τρέμοντες έμεινα μεν βεβλημένοι* 

ό)ς τέκνα αγώνα, έπιθείς δε την χειρα ένί εκάστω ημών 6 κύριος ημών Ιησούς 

εστησεν ημάς λέηων* ίνατί ούτοις εζεπέσεν η καρδία ύμών καί σφοδρά επλήηητε 10 

Βάμβει ,· ούκ οίδατε ότι δύναται ό άποστείλας με θαυμαστά ποιήσαι εις σοπηρίαν 

τών εκ καρδίας πεπιστευκότων εις αυτόν; μη οΰν ούτως οις ε’νεοί αίδούμενοι και 

όκνούντες στήτε, άλλ’ <ώς υιοί γούτος αιτείτε παρά τού πατρός μου τού εν τοίς 

ούρανοίς τό πνεύμα της δόξης και της τέλειότητος καί εμπλήσει υμάς πνεύματος 

άηίου και δοόσει ύμίν μετ' εμού είναι εις τον αίοινα. ιό 

Ο. Καί άττεκρίθημεν λέηοντες' κύριε ήμυ)ν , τί έστι τό άηιον πνεύμα η τίς [·\^.] ή 

δύναμις αύτού, ήν είπες ήμίν αίτείν,· καί εΐπεν ήμίν ό κύριος ημ'ών’ αμήν λέγω 

ύμίν ότι ούκ εσεσθε υιοί φωτός, εί ρ.ή διά τού άηίου -νεύματος, καί άττεκρίθημεν 

αύτω και είπου,εν * κύριε ημών, δός ήρίν εκείνο, και ευθέως ένεφύσησεν εις ημάς ό 

Ιησούς [ό κύριος ημών] * καί μετά τό λαβείν ημάς τό άηιον πνεύμα εΐπεν ήμΐν’ 20 

αμήν αμήν λέηω ύμίν ότι υμείς οί μαθητευθέντες τή βασιλεία τ<ων ουρανών*, οί εν 

καρδία μή μεμερισμένη πιστεύσαντες εις εμέ και άκολουθήσαντές μοι μετ’εμού 

εσεσθε* καί πάντες οί δι’ύμών ηιηνοισκοντες καί ποιούντες τό θέλημα τού πατρός 

μου και τηρούντες τούς λόηους μου και ηιηνώσκοντες τά παθήματα μου, ούτοι 

άηιασέύήσονται καί εν ταίς μοναίς τού πατρός μου οίκήσουσι καί σο^θήσονται ε’κ 25 

των ημερών τοίν πονηροί τοιν μελλουσών έρχεσθαι καί εσομαι μετ’ αύτοιν, φανε¬ 

ρών αύτοίς τάς οδούς μου, εν αίς ζήσονται. 

β Έρο)τήματα τών άποστόλοιν προς τον κύριον ημοιν περί τού τέλους. 

Καί ύπέλαβον Πέτρος καί Ιωάννας καί είπον αύτω* κύριε ημοιν , είπε ήμίν τά 

σημεία τού τέλους καί πάντα τά πράηρ,ατα τά ηινόμενα τότε εν αύτω ύπό τ<ών 30 

οίκούντων έν τω κόσμω τούτω , ίνα καί ημείς ηνωρίσωμεν τοίς πιστεύουσιν εις τό 

όνομά σου έν πάσι τοίς έ'θνεσιν, ίνα τηρήσο)σι καί ζήσοισιν αί φυλαί αύται. ύπέ- 

λαβε δε ο Ιησούς καί εΐπεν * ούχί προ τού με παθείν υπέρ τών οίκούντοιν επί τής 

ηής είπον ύμίν τινα περί τού τέλους; καί άττεκρίθημεν καί εϊπομεν * κύριε ημών, 

αλλά νύν δεόμενα ίνα ηνό)μεν τά πράηματα ταύτα τών σημείοιν τής συντέλειας 35 

τού κόσμου τούτου, ε’ίπερ κρίνει ο κύριος ηρ,υιν συμφέρειν ήμίν ίνα ηνυίμεν τούτο, 

ήρ.ίν τε καί τοίς άκροωμένοις. 

γ Περί τοιν σηρ.είων τού τέλους. 

'Ύπελαβε δε ό Ιησούς καί εΐπεν έν μεν τω καιρω μου προ τού δοξασθήναί με 

είπον ύμίν τά σημεία οις εηηιζούσης [η] τής συντέλειας ού'τιυς ότι εσονται επί τής 40 

7 * ηοίει ρΙιίΓαΙΐδ ϊη οταΐΐοηβ δγηαοίΐ Ιιααά κοϊο αη άοίωκία εΐί. ηαηι ίκΐΐβοίίνιηη καινός 

ρΙιΐΓίΐΙβιη βχοΐαάοΐ’β νιιίοιιΐια·, ιχιιιιηι ιιιιϊ νείβη ίυιώοι-ΐ υηυιη ΙαηίαΐΏ ηοναιη Γοοάηε ορροηΐ ηυο<αί. 

ιιΐ ΓΘοΙάοΓΘΐη ι^ιιαο ία οοάίοβ εγί’ΐαοο ειιιιΐ, κόσμων νβΐ αιώνων καινών ροηβΓβ ιΙβΙ>οΙ>&ιη. οΓ. 

Τίδείιοηιΐ. αοί. Εροδί. αροοι\ ρ. 160. — 8 * οί'. Μίΐΐΐΐι. νίϋ 6 ία5. η,βδορ. 284 β6. Ηαίπι. — 20 * <^υαο 

«ηοϊδ ΐηοΐαεϊ, ΐη οοΟΐοβ εγπίΐοο α δοιιιηΟα ηιαηιι ειιηί ϊηίβΓ νοΓδίΐδ βοΐ'ΐρία. — 21 * ΜαίΙΐι. χϊϋ 52. 
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ηγ]ζ λιμοί καί λοιμοί*, συγχύσεις καί άταξίαι, στάσεις έθνών προς έθνη καί τα 

λοιττά άλλα ά είπον ύμΐν. προσέταξα δέ ύμΐν νήφειν καί προσεύχεσθαι. νυν δέ, υιοί 

φοιτος, ακούσατε, ότι ^ούν προόίρισεν ό πατήρ μου ό άποστείλας με εις τήν κληρο¬ 

νομιάν αυτού καί προ^νούς ότι μέλλει έ'σεσθαι σκεύη άγα καί τίμια καί εκλεκτά εν 

5 ταίς έσχάταις ήμέραις έκ των εσχάτων φυλών: διά τούτο δι’ ακρίβειας ηνυιρίζω 

ύμΐν τά μέλλοντα έ'σεσθαι καί ποτέ εγείρεται ό νιος τής απώλειας ό έχθρός καί 

αντίπαλος καί ποιος ε’στιν. 

’Έσται ούν σημεία εγμσάσης τής βασιλείας τοιαύτα. μετά τούς λιμούς καί τούς Ο 

λοιμούς καί τάς συγχύσεις τάς εν τοίς έ'θνεσι τότε κυριεύσουσι καί έ^ερθήσονται 

ίο πρώτον ά'ρχοντες φιλάργυροι, μισούντες την αλήθειαν, άδελφοκτόνοι, ψεύσται, 

μισούντες τούς πιστούς, αλαζόνες, φιλο'χρυσοι, όμοηενεΐς άλλ’ ούχ όμοπαθείς. εις 

^άρ έκαστος αυτών τον τού πλησίον αυτού |3ίον ζητεί καταστρέψαι. εσται δε έν 

ταίς δυνάρ,εσιν αυτών θλίψις πολλή καί φυ^ή καί έκχυσις αιμάτων 

Περί βασιλέως αλλοφύλου. * 

15 Έ^ερθήσεται δε καί έν τ^/ δύσει βασιλεύς αλλόφυλός, αργιών μηχανής πολλής, 

άθεος, άνθροιποκτόνος, πλάνος, φιλόχρυσος, πολύωρων, κακός, μισών τους 

πιστούς, διώκτης, κυριεύσει δε καί έθνοιν βαρβάρυιν καί έκχυνεί αίματα πολλά, 

τότε εσται τό άρηύριον καταφρονούμενον * καί τιμηθήσεται 6 χρυσός, εσται δε έν 

πάση πόλει καί έν παντί τοπω αρπαγή καί επιδρομή * ληστών καί έκχύσεις αιμάτων. 

20 Περί τών έν τω ούρανώ σημείων. £ 

Τότε έ'σται έν τω ούρανώ σημεία, τόξον [0Τ3] ο’φθήσεται καί κεράς και λαμπάς και 

ήχοι* άκαιροι καί φο^ναί καί βράσματα θαλάσσης καί μυκηθμοί γης. 

Περί τδ>ν έπί τής *γής. ζ 

Καί έπί δε τής ^ής εσται σημεία· γεννήσεις κητών εξ άνθροιποιν, ομοίως καί θηρίου 

25 ά^ρίοιν. καί κόραι νεωστί συνωκηκυίαι άνδράσι* τέξονται τέκνα λαλούντα ρήματα 

τέλεια καί παραηηέλλοντα καιρούς εσχάτους καί δεόμενα άναιρεθήναι. ή δε όψις 

αύτοιν ηενήσεται <ώς τοιν προβεβηκότων έν τοίς έτεσιν *. πολιοί ^άρ εσονται οί 

τικτόμενοι. αλλά καί γυναίκες τέξονται τέκνα τετράποδα, αί δέ πνεύματα ρ,όνον 

τέξονται, αί δέ παρά πνευμάτοιν ακαθάρτων τέξονται τά βρέφη αυτών, ά'λλαι δέ 

30 έγ/αστριμάντεις καί εγγαστρίμυθοι εσονται. καί πολλά άλλα σημεία φοβερά εσται. 

Περί τής ταραγής καί τής συ^χύσεως τουν έθνουν καί τών ποιμένων. 

Έν δέ τή συναγωγή τα>ν εθνών καί έν ταίς έκκλησίαις συγχύσεις πολλαί εσονται. 

έ^ερθήσονται ^ά·ρ ποιρ,ένες άνομοι, άδικοι, καταφρονηταί, πλεονέκται, φιλήδονοι, 

1 * δΐιιηρΐιιΐΉ ΐιοο βχ βναη^βΐΐο Μαίίΐιαοΐ χχΐν 7. δΐηιΐΐοβ χηαΓοηοτηαβΐΛβ ηχηΐΐίΐδ θαθοΒ .αρηθ 

Οίβηιβηίβιη α1βχ3.η<ΐΓΪηιιηι: φλυαρία θεωρία ρ. 127, 34 8γ15.; ΐματα χρίματα ρ. 120,52 ; κτήσις 

χρήσις ρ. 231, 45. 46 : 282, 7 : 309, 13; κρώζων κλώζων χ>. 29, 24; τροφή τρυφή ρ. 60, 47 ; άπα- 

λότης άπλυτης ρ. 38, 17 ; άταλός απαλός άπλοΰς ρ. 39, 29; σύντομος σύντονος χχ. 37, 18; ρύψεις 

στύψεις ρ. 87, 45. 46; άφή βαφή ρ. 97, 43. 44; ρήμα σχήμα ρ. 99, 17; μέλη μέρη; ρ. 107, 9; 

κλεπτέτω κοπιάτω ρ. 113, 35; άνόνητος ανόητος ρ. 26, 39. ΐιοο ιιΐίίιηο Ιοοο ροδίιϊ ιχιιο ίαοΠΐοΓβιη 

ίΐιΐ βρϊδΙοίΛΐη ΡΜΙοιηοηΐ τηϊδβαηι ΐΓ-αηδΐίαιη θαύοΐ’οιη , οηϊηβ νοΓεη 20 όναίμην εχρίΐοαπάιχιπ οβΙ 

οχ Ιαοΐαηβϊδ Μβοο : ούτως οναιο Ιοη,Γοπιβη. 20 Ρδβιι<Ιο1ο§. 22 (Ιί,αίο^. ιώργοΙγ. ϊν 1 χΐν 4 ΡίΐρΐΙθ. 

23 ιηοΓοβή. οοηΛποί. 34 ούτως όναίμην ΡΜΙορβοπΟ. 27 ώνησο Ηαίοχοη. 20. — 18 * Ρο&. γ χ 21.— 

19 * ΚΉΝδ Βοπ'ρίιιτα βδί: ιχαηιη έφέδρα ηοη οοηνβηϊίΐΐ, Λοηβο τηβΐΐοΐ’α βάοοοιιτ Χ·ΒΠΒΝ Ιο^βηάιιηα 

6330 00Π300. — 22 * ? Οδί τομή Οβοροη. 10 Α 4 : □ * άποτέμνει Πχ. 3. — 25 * γενόμεναι άνόράσι 

ηοίηϊ ΒΟΓΪθοΓβ. 8Ϊ ιχιιΐβ ιτηΓΛοηΠδ (ΙοΙοοΙαΐιΐΓ, νβΓβα 8γηαο.α ηοη οθβίαηί, (χιιοτηΐηιΐδ γενόμεναι εις 

άνόρας ίιιΐδδο ΟΓβιΙαΙ. οί. 1ιο5γ. Οοηβδ. ίί 7 Νβθοιη. νϊ 6. βΐήαιη 8ροΙαΐ ιχηοηθαιη βχ ιηηΐίβνβ νΐν 

/αο(Η8, Ιοδίβ Ιήνΐο χχΐν 10, ιιύ όΐβ ΤΪΓβδΐίΐ Ιαοοπηι. Αβτβΐΐ Βΐιρρίβηχ. § 36. δού νεωστί ίΐάΟΐίιιιη 
ηοη ρΐΗοβΓοί. — 27 * οΓ. Ρηο. ΐ 7. 18. 

Γ> 
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φιλοκερδείς, φιλάργυροι, πολύλαλοι, αλαζόνες, ύπεραιρδμενοι, λαρυγγιταί, στρεβλοί, 

προπετείς, θρυπτικοί, κενόδοξοι, ενάντιούμενοι προς τάς οδούς τού ευαγγελίου και 

φεύγοντες άπδ της στενής πύλης* και άπωθούμενοι άφ' εαυτών πάσαν συντριβήν 

καί μη πάσχοντες επί τη συντριβή τού λαού μου* καί άΧετούντες πάντα, τα 

ρήματα τής αλητείας καί άτιμάζοντες πάσαν την οδόν της εύσεβείας καί μή πεν- 5 

Χούντες επί ταίς άμαρτίαις αυτών, καί εκχυΧησονται το'τε έν τοίς ε'Χνεσιν απιστία, 

μισαδελφία, κακία, πικρία, καταφρόνησις, ζήλος, | €\] έ'χΧρα, έριδες, κλοπαί, πλεο- 

νεξίαι, μέθαι, άσωτίαι, άσελγείαι, ακολασία, πορνεία καί πάσαι αί πράξεις αί 

εναντιαζόμεναι προς τάς εντολάς της ζοιής. φεύξεται γάρ άπό πολλών πένθος καί 

ταπεινοφροσύνη καί είρηνη καί πραυτής καί πτωχεία καί έλεος καί κλαυθμός, δτι 10 

οί ποιμένες ηκουσαν αυτά καί ούκ έποίησαν ουδέ εφανέρωσαν τάς εντολάς μου, 

αυτοί οντες τύποι της αδικίας έν τώ λαώ. έλεύσεται δέ χρόνος, όταν τινές αυτών 

άρνήσοινταί με καί ακαταστασίας έν τη γη ποιήσοισι καί έλπίσοισιν επί βασιλεύσι 

φΧαρτοίς* οί δέ ελπίζοντες επί τώ όνόματί μου εις τέλος ζήσονται. τότε θήσουσιν 

εντολάς τοίς άνθρωποις ούχί κατά την γραφήν καί την εντολήν εν οίς ό πατήρ 15 

εβουληΧη καί άποβληΧησονται παρ' αυτών οί εκλεκτοί ρ,ου καί οί άγιοί μου καί ώς 

μερ.ιασμένοι δνομασθήσονται εν μέσω αυτών, αυτοί δέ είσιν ευθείς, καθαροί, συν¬ 

τετριμμένοι, ελεημονες, πραείς, χρηστοί, έπιστάμενοι πάντοτε ότι αεί έστιν έν μέσω 

αυτών, καί μανικοί κληθήσονται δι’ έμέ τον διατάξαντα αύτοίς. καί γενήσεται 

έν ταίς ημέραις εκείναις, συναθροίσει ό .πατήρ μου έκ τής γενεάς ταύτης τούς 20 

καθαρούς καί τάς ψυχάς τάς καθαράς καί τάς πίστας, οίς έγώ όφΧησομ,αι καί 

μονήν παρ' αύτοίς ποιήσομαι καί άποστελώ αύτοίς φρόνησιν γνώσεως καί αλήθειας 

καί φρόνησιν άγιοισύνης καί ου παύσονται δοξάζοντες καί εύλογοΰντες τον θεόν 

αύτών, τον πατέρα μου τον άποστείλαντά με, καί πάντοτε την αλήθειαν λαλήσουσι 

καί διδάςουσι τούτους ότι, εάν δοκιμάσοισι το πνεύμα αύτών, εύθείς είσι καί χρή- 25 

σιμοι ώς εις τήν βασιλείαν καί άπαγγελούσιν αύτοίς γνώσιν καί αρετήν καί σύνεσιν. 

καί οί διωκο'μενοι διά το ζήσαι αυτούς έν εύσεβεία μισθόν ληψονται [!] τής δόξης* 

αύτοιν. καί έσται έν τούτοις τοίς καιροές, ταραχθήσονται πάσαι αί βασιλείαι καί 

πάς ο κόσμος, έτι θλίψις καί ένδεια, καί πάς ό κόσμος ούτος ούδέν λογισθήσεται 

καί πάν το κτήμα αυτού άπολείται άπό πολλδ)ν καί απορία καρπών έσται μεγάλη 30 

καί χειμών έπιταθήσεται κρατερός καί εσονται άρχοντες ολίγοι καί ρ.ικροί δυνατοί 

χρυσού καί αργυρίου καί έν πάσι τοίς έν τώ κοσμώ τούτω εύθαλείς. καί κρατή- 

σουσιν οί υιοί τού κόσμου τούτου τών ταμείων αύτών καί τών άποΧηκών αύτών 

καί κυριεύσουσι τοιν αγορών της ποιλήσεως καί της άγοράσεοίς. καί θλιβή- 

σονται πολλοί καί το'τε έπικαλέσουσι τον θεόν αύτών ίνα σωθώσιν. μακάριοι 35 

οί μη γενόμενοι εν τώ χρόνω τούτω καί οί γιγνόμενοι καί ύπομένοντες. δταν 

γάρ γένηται ταύτα, η δη εγγύς έστιν η ώδίνουσα τού τεκείν, δτι επληρώΧη ό και¬ 

ρός αυτής. 

•θ' Γίερί τής παρουσίας τού διαβόλου. 

Τότε έλεύσεται ό υιός της απώλειας ό αντίπαλος καί ύψούμενος καί έπαιρδμενος, 40 

ποιών σημεία καί δυνάμεις πολλάς προς τό πλανήσαι δλ·/}ν τήν γήν καί ένδυναμω- 

θήσεται τούς χρόνους τούς αγίους μου. μακάριοι οί ύπομένοντες έν ταίς ημέραις 

εκείναις, ούαί δέ έσται τοίς πλανωμένοις. 

3 ΜαΙΙΙι. νΐί 13. — 4 Αηιοδ νί 6. — 21 ιηαδοιιΙίηιιΐΏ οίς ρηιάβΐΐδ ροδηϊ. 

δόξαν ςίοτΐανι ΐηίβΐ’ρΐ’οίη,ίιΐδ βδί, (χιχιπη δϊί ορΐηΐο. 

27 δ^ηιβ 
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Περί τής άπυιλείας των κλιμάτυιν. 

Έ δε Συρία έ'σται αίχμάλωτος καί κλαύσεται τους υιούς αυτής, ή Κιλικία άρει τον 

τράχηλον αυτής εως άν δφθή ό κρίνων αυτήν, άναστήσεται εκ του θρο'νου τής δο'ξης 

αυτής ή θυγάτηρ Βάβελ, ίνα 7τί*/7 τον κρατήρα* τον κερασθεντα αυτή. Καππαδοκία, 

Λυκία. Λυκαονία κάμψει νώτον, οτι συναγο/ηαί πολλαί βλαβήσονται τή φθορά τής 

ανομίας αυτών, τότε άνοιγησονται αί παρεμβολαί των βαρβάρων, ε’κπορευθήσεται 

^άρ άρματα [^] πολλά., ώστε καλύψαι τήν ^ήν Αρμενίας πάσαν καί Πόντου καί Βι¬ 

θυνίας. αί νήσοι ε’ν μαχαίρα πεσούνται, υιοί καί θυγατέρες αίχμάλιοτοι εσονται, 

οτι οί Λυκαώνιοι* αίματι κερασθήσονται, ή Πισιδία ή άλαζονεύουσα καί επί τω 

πλούτω πεποιθυία καταβληθήσεται επί τή ^ή, εις τήν Φοινίκην ρ.άχαιρα είσελεύσε- 

ται. υιοί γάρ φθοράς είσιν. ή Ίουδ'αία πένθος ε’νδυθήσεται καί ετοιμασθήσεται εις 

τήν ημέραν τής άποιλείας διά τήν ακαθαρσίαν αυτής, τότε συσταθήσεται το βδέλνγμα 

της ε’ρημώσεως* ή ανατολή άνοιγησεται αύτω καί αί οδοί άναπετασθήσονται αύτω* 

μάχαιρα καί φλόξ* ε’ν ταίς χερσίν αυτού· καίεται θυμω καί ο’ρ^ή πυρός: ούτο'ς 

ε’στιν δπλον * κρίσεως φθαρτικόν γηγενών καί ε’ξαλειπτικόν πιστών, οδός [αίματ] 

εκούσιας, οτι ή οδός αυτού εν δόλω καί ή δύναμις αυτού εν βλασφημία καί ή χειρ 

αυτού πλάνη* καί ή δεξιά αυτού ε’ν ταλαιπωρία καί ή αριστερά αυτού εν σκότει- 

Περί τών σημείων τής δψειυς καί τδχν είδοιν τού διαβόλου, ποίά εστιν. 

Καί ταύτα τά σημεία αυτού · ή κεφαλή αυτού <ώς φλόξ πυρο'ς, ό ο’φθαλμός αυτού 

ό δεξιός αίματι άνακεκραμενος , ό δε αριστερός ε’στι γλαύκος, δύο κόρας εχοιν. αί 

οφρύς αυτού λευκαί, το χείλος αυτού τό κατώτερον μέγα, ό δε μηρός αυτού ό 
δεξιός λεπτός, οί πο'δες αυτού πλατείς, κατεαγώς και ισχνός ό δάκτυλος αυτού ο 
ρΑγας. ούτο'ς ε’στιν ό πύργος* της ε’ρημώσεως. 

4 * ΧίΊ3ΤΒ κοτύλη Οβοροη. γ 8: ίΐηηβη. ύαζα&? οί. παρυστήρ = ίΐηηβη. δασ- 

ΎηαΙίαΙ Εχοά. χχν 38. 317Β3Β υϊοΙ» = απηβη. νιαηον'ααά, ρβΓδ. ύαηα/βαΐι: χρΐΒ = βαυκίς. — 

9 * ΐη Υοοαίηιΐο δγηαοο Γϊββιχΐ ίκΜβηάαιη νίάβίιΐΓ. ■— 14 * χχηα Ιίίεπιία ηιιιί&ία δϊ δΟΓΪΙηιηιΐδ 

ΧΒ’ΒίΙΙΕΗ , Βα,ββπιιΐδ μάχαιρα φλόγινη Οοηβδ. ίίΐ 24. — 15* Ιιαιχή δοϊο αη σκεύος ροηβηάηιη 

ίαβΓϊί. χηνβηΐ δπλον δυναστείας Ναΐιιιηι ϋ 3, δπλον λειτουργίας 8αρ. χνϊίΐ 2, δπλον ευδοκίας 

Ρδδ,ΐηι. ν 15 : δβιΐ σκεύος οργής ΙβΓβιη. 1 25 βί ηοΐϊδδϊιηηιη ϊΐίικί σκεύος εκλογής, αί σκεύος 

νχι1§ο }ΧΪ3, ηχιάβ ηοηιβη (ΙϊαβοΠ Μανσημάτ (ϊϊδοΐιοηιΐί. αοία αροδί. αροοι·. ρ. 98) βχρΙΐο.αηΛχχηι ; 

βδί εηϊιη ΧΠΒΠ |ΧΒ σκεύος οργής, ΙΐίβΓα Π ροτ δΐΜΙαηίβηι βχρΓβδδα, ν. Βαηδοιν οΐϊίΐΐβοί- 8}Τ, 

ρ. 4. Ιιΐηο Ερϊρΐι.αηΐιΐδ Μίΐηϊδ Ιΐδ,βΓβδΐίίΓοΙιΐ ηοηιβη άϊοίιιηι βδδβ νιιΐέ-, ιγιιοβ ΟγΓΪ11ιΐδ ΙιϊβΓΟδοΙν- 

ιηΐίαηιΐδ ομιλίαν νβΐ ομιλητής δϊ§ηϊβο3,Γβ αΐί. ΐηάΐοβ 8αηάηα δΐχηΐΐΐδ αβηχιαίΐδ : 8άνιάηι/α οοχη- 

ιπιιιιχδ, ιχααβ νοοαίηιΐίΐ δβοχχικίιιιη 1β£βιη ηοίΐδδΐηΐίΐιη αΐχ Ε. ΒχίΓηοχχβο ΐηνβηίαηι 8 Ιίΐ 1ΐη§ιια 

ρβΓδίοα ιηχιΐίΐΐ’β ίΐβΐχοβαηί ΐη Η. ρβΓδ. Ιιαηιάη ϊιίβηι. οβίβηιιη ρ* βδί ϊηά. μ'αμαπα, ιιί ρ’* Ηβ· 

Ιχΐ'χιεϊδ οί 8γΓΪ8 ιΐδΐίαίιιιη Γοπιχα άιχί’ΐοι· 6δ1 νοοαύχιΐϊ ρβΓδΐοϊ , αηηβηΐοΐ (ΙβΓβιη, Ιιοΐχν. 

£ΐι·ηι. 50, §;Γ,αβο. 27, νβ. 14), ς[ΐχοΛ &Λ ϊηιΐϊοχχηι οί §Γαβοχχηχ βιος ΓβίΘΓβηάιιηχ. 17 πλάνη 
αχχοίοΓΪ 1ϊ5γϊ Ιιχχϊιχδ οΐ’ίΐΐ, ιιϊ ΕαΙΙοΓ, ίβιηϊιιϊχιχιηι &άίβοίίνΐ πλάνος: υ. Η. 8ίβρ1ααιιϊ ίΐιοβ. ίοηχ. υϊ 

1). 1140 ηιβοΐ. ραιύδ. δβΛ ΐηίβΓρΓβδ δγΓΪ;ΐοιΧδ δχχΙχδίχιηΙΪΥΐιχη εδδβ οΐ’βάχάΐί. — 23 ϊιι ηΐΛΓ^ΐηβ οοάΐ- 

οΐδ 8γι*ϊΐΐοί Ιβοΐϊοηϊδ νατΐβίαδ ηοίαία βδί, δοά ίία χχί βιγιχΐΛβίη εχίΓΪοαΓβ ηο^αο^ι μιικί νοίιιοιΐΐ 

ΐηάΐοαί’Θ Π5ΐ’£ΐΓίχχδ. άο δρέπανον Οβοροη. ια 7 ΜίΐΐΌ. ίν 29 Αροο. χϊν 17—19 υϊχ ςγχιϊβ- 

ςμιαχη οο§ΐΙανβΓΪί. ίίπιχ. νιαηςαί δρέπανον Εβχχί. χνϊ 9 βογυειΙο Νιχη Γαάίοίδ, οχιχοΛ ΐιχ υοοο ηιαν- 

μανβ προφήτης ίη II αΐχϋΐ. ηαηχ Ίηανρανβ, οιχϊχΐδ ίΟΓίιχϊηαίΐο δία.ίιχιη εχηρίιαίΐοχιιη 8γΓ0ΐ·χιιη γοΛιΕΙ, 

νΐάβίιχι· ραΐ'ίΐοϊρϊχιιη οοιιΐχχ§<αίϊοηϊ3 δβρίϊηιαΘ. γχκΕχ Ίϋ [= χικίΐο. </ν = ^Γαοο. γηρύειν (οΐο άγγελος 

ν. Βοβ1ιί1ΐηβ·1ί-Κοίβ 8αιΐ8ΐα·ϊ1ινδι·1βΐ’5. I 55) = Ιιχί. $αννΐνβ] ϊη 1ίιι§χχΪ8 8θΐηΐίίοΪ8 χηαΐ'οϊιία, δβΛ ];ιίβ 

βοτβηί Γαιηί. αοίΐι. 1^11 έγόγγυσε ρδη,ΐηι. Γχνΐϋ 16, 1ιθ5γ. ρ”0 §χιίίχχΓ. ροβίβα ο οοηΐη§9.1ϊοηβ 

δθρίΐηχΛ ΓΛίΙϊοίδ Ί3 οίβοί,α βδί ιιονα Γ.αάΐχ 113 ίΐρχχά Αβίΐιϊοροδ δοηδίχ 1ο<γηβηΛϊ ίΓβιγιιβηδ. βί ηϊΐιΐΐ 

οΐχδί.αί, (χχχοιηϊιΐϋδ πια ν (/ανβ ά ΓχιΟΐα 133 (Ιϊοίχχχιχ οβδο οΐ'βάαιηιχδ, Γοΐ’ΐηίΐίιχηι χχί “1X713 αη^οίχικ ;ι 

“[Χ^ = "[^Π ϊγο. αΐίβπχαηίΐιχπι ΙΐΙοΐ’ίΐΓίχιη 1 ϊιγχχΐοΙαΓΧΧτη βχβηιρία ΟΓβΙχΓΟ ο5νϊα. λγ. ζιιγ ηΓβ'ΟδοΙιίοβΐβ 

6οΐ’ ΑπηοηίβΓ Υδ. 33 βί 638. δχχηχρδΐδδβ Ιχοο ΥΪβοιιίαι· Απιχβιιΐ β Ιΐιι^χια αδδγχΐαοα, οιιίιχδ οι 

,ιρχκΐ Μβδί'οίχϊ 0ΪΥ08 οί ΐιι ροηίαίοιιοΐιο δαιηχίΓΪίαηο δαί ιηχχΐίη ΛΌο.αβιιΙα Ιαίοηί. 

Γ> * 

ια 
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φ π ερί τον έγγίσαι τον καιρόν της κρίσεοις. 

Διά τούτο λέγω [VI ύμιν, οί υιοί τού φωτός, ότι καί ό καιρός ήγγισεν καί ό θερισμός 

ήλθεν, ίνα θερισθουσιν οί ένοχοι έν χρίσει καί επί πολλούς <ως εν έπιθεσία* σταθή 

ό κριτής καί παραστήσκ; αύτοΤς τα έργα αύτοιν. αλλά ε’γγίσαντος αυτού τού έλθείν, 

δοθήσεται σημείον μετά τοιν εκλεκτών τών τηρούντων τον νόμον τού πατρο'ς μου. 5 

Μ Τότε οί φοβούμενοι τά ρήματά ρ,ου καί ποιούντες αυτά ε’ν αλητεία καί εν διανοία 

πιστή νήψουσι καί προσεύξονται άδιαλείπτους, έργον ήγησάμενοι τήν πάντοτε δέ- 

ησιν, μηδ’ ε’ν ενί ρεμβόμενοι ή περιερχόμενοι εν τούτω τώ κόσμω καί περί μηδενός 

φροντίζοντες, αλλά ψυχή στερρά καί διανοία μή μεμερισμένν? καθ’ ημέραν τον 

σταυρόν ά'ραντες εέαυτό>ν , τού ποιείν τό θέληρ,α τού πατρός μου τού εν τοίς 10 

ούρανοις ε’ν καρδία ταπεινή, ό γάρ φροντίζων καί ε’πιμελούμενος τών πεποιθότοιν 

ε'πί τή αλήθεια κύριός έστι καί πέμπει αύτοις τά πρέποντα καί τά συμφέροντα 

α οιοε και οι ο^ν οιοεν . 

ίΟ Είπον ούν ταύτα ύμιν, ίνα, όποι άν πορευθήτε, δοκιμάσητε τάς ψυχάς τάς 

όσιας καί λαλήσητε αύτοίς * τά συμφέροντα καί τά πρέποντα καί τά μέλλοντα καί 15 

πάντα ά προ τού δοξασθήναί με ε'νετειλάμην ύμιν, ίνα αληθώς πιστεύοντες ζήσο)- 

σιν. από τού νύν γάρ ή αρχή τών ο’^δίνουν ποιείται καί τού μυστηρίου τής άπο)- 

λείας. Στρεφόμενοι ούν προς τάς ε’κκλησίας διορθούτε. 

λε Περί τού ε’πισκέψασθαι πρεσβύτερον τούς άρρωστους καί ρ,άλιστα τούς πιστούς. 

ΓΙρεσβύτερος οις πρέπει καί καθήκει περιερχέσθω ε’πί τάς τών άρρωστοί οικίας 20 

μετά διακόνου καί έπισκεπτέσθω αυτούς καί τά καθήκοντα καί συμφέροντα δια- 

νοείσθω καί λεγέτω αύτοίς, μάλιστα [>] τοίς πιστοίς. τοίς πτουχοίς ούσι τό)ν 

άρρωστοί παρά τής ε’κκλησίας βοηθείσθαι παρακαλείτω, ίνα καί οί ποιούντες ελε¬ 

ημοσύνην είσέλθο^σιν εις τήν τού κυρίου αυτών χαράν, 

λς- Πάλιν, πώς άναστρέφεσθαι δει πρεσβύτερ ον καί πώς διδάσκειν καί ίνα μή κατα- 25 

φρονή * τών προσευχών αυτού. 

Τούς νεωστί κατηχηθέντας στηριζέτοι τοίς προφητικοίς καί εύαγγελικοίς λογίοις 

έν λόγω διδασκαλικώ. τών προσευχό>ν αύτού μή καταφρονείτω*. είκοιν γάρ τοιν 

αρχαγγέλων ε’στίν. ίστω* δε ότι αγγέλων άμαρτησάντων ό θεός ούκ έφείσατο**. 

νηστευέτω καί ε’άν συμφέρω, λαμβανέτω έκ τού ποτηριού*, οίνος άρκείτω αύτώ όσον 30 

κρίνει ωφέλιμον εαυτώ είναι καί χρήσιμον, ίνα μή τον γενόμενον εις θεραπείαν πότον 

εις βλάβην λάβν?. ε’ν νοσώ λάχανον καί ίχθύν ε’σθιέτω καί πάλιν τού έργου εαυτού 

φροντιζέτοι. έν πάσιν έστωσαν τύποι οί ιερείς τοίς πιστοίς τού έργου τής άγιουσύνης. 

Περί διακόνου. 

Διάκονος δέ προχειριζέσθω εκλεχθείς καθ’ ά προερρέθη , εί έστιν εντροπος, εί 35 

εστι χαλαρός, εί διά τήν καθαρότητα αύτού έξελέχθη καί διά τό άπηλλάχθαι από 

3 * ΝΊ’Κ 3Ό βδΐ χειρεπιθεσία , Ιιΐηο Ο’Β έπι&εσία Αηιιϊΐα Ρδαίιη. χχχΐν 23, δοιΐ δϊ£ΐιϊ- 

ήοη,Ιΐοηβ ΐιταρίΐοπΐδ δηΜίαβ αοοϊρΐοηοΐιιηι. οί. Τΐιβδδαΐ. α ν 2 ΡβίΓ. β ϊΐΐ 10 Αροο. ΐϋ 3 

χνΐ 15. — 13 * δοΐβηηβ Οταβοϊδ βδί γιτοηοιηοη ΐ’οΐα,ΐΐνιιηι Ιιοο τηοιίο ΓβρβίβΐΌ : Οΐοηιβηδ αίοχ. 

ρ. 102, 14 εις α χρή καί έφ’ όσον '/ρή. Ρδβαάο-θΓΪ§βηβδ νϋ 24 ρ. 237, 7 ΜϊΙΙογ : ότε δεΐ καί οΐα δει 

καί ώς δεΐ, αΐιΐ οοάΐοΐδ ότε δίκαιοι ά δει οπιοηΛίΐνΐί δοοίΐϊιΐδ (Τ. Ιν. Απιοΐά, ίΐιβ ίΐιβοΐο^ΐοαΐ ογϊΙϊο, 

Γιοτκΐ. 1852 ΐν). Ιιοο ΓβοΐρβΓβ αΙ> ΠΤο (1β1)βϊ>ΐΐηί ίριιϊ ϊΐΐ (λβπηαηΐα Ιιιιηο Ιϋη’ΐηη βάΐΙαΓΪ δΐιηΐ, ηί 

ραίπυη αροδίοΐΐοοπιπι ηπρβηιβ βοΐϊίοι* α Ο. ΛΥοι·ΛδΊνοι·11ιϊο ΐη ιηαι·ίγι·ϊο Ρο1γοαι·ρΐ 16 δίπηβΓΟ 

(ΙοΙηιοΓ&ί έςήλ&ε περί στύρακα πλήθος αίματος, ιιΐιΐ ΐηίαοΐιιηα Γοΐΐςιιΐΐ έ. περιστερά καί π. ά. οί. 

στυράκιον ΊΑιοΐαη. Τοχατΐδ 55. δβΐΐ ϊηδρίοΐβηοΐα βΓΐί οπίδΟοιη πιαΓ*γι·ϋ νβΓδϊο δγΓΪ<αοίΐ ΐη οοΟ. ιηιΐδ. 

4>γϊ4. 14641 ρ. 146 Α δθ(ΐ<ι. δηροΓδίβδ. — 15* ΐία 8γι\ — 17 ΚϊΙΟΊΊ δΟΓΪρδΐ, δβΛ οί. ένεργεΐται τό 

μυστήριον τής απώλειας. — 26. 28 * καταφρονώμεν V — 20 * είδώμεν ? — ** ΡοΙγ. β ΐΐ 4. — 

30 * Ιϊβναπαδ δΥΓΪαουδ αργυρίου δοΐ'ΐρδβινιΐ (ΧΒ33), εοοί οΐ’αδίΐ ΙΐΙοΐ’ίΐ η βίΡβοΐί ^02 ποτηριού. 



περισπασμών, εί δε μή, καν από γάμου μιας γυναιχός ών * καί μαρτυρούμενος υπό 

πάντων των πιστών, βιωτιχαΐς χρείαις ρ.ή περιπλεκόμενος, τέχνην μη είδώς, 

πλούτον μη χεχτημένος, άτεχνος, εί δέ έγγαμός έστι καί εί έχει τέκνα, διδαχθήτοι 

τα τέκνα αυτού ευσέβειαν έρ^άζεσθαι καί είναι καθαρά, ίνα γένηται ευάρεστα τη 

5 εχχλησία τω κανόνι της λειτουργίας*, έπιμελείσθοι δέ αυτών η εκκλησία, ίνα 

[εκείνα] μεν προσκαρτερή τώ νόμω καί τή διακονία τής λειτουργίας, αυτός οέ έν τή 

εκκλησία έπιτελέση τά δέοντα, έστω δέ ή λειτουργία τοιαύτη · πρώτον μεν τών 

παρά του έπισκοπού χελευομένων οις επί τροφή |^ί»] γενέσίάω εργάτης μόνον καί 

παντός του κλήρου σύμβουλος έ'στοι και σύμβολον * τής εκκλησίας, διακονόιν τοίς 

ίο άρρώστοις, διακονιών τοίς ξένοις, συνεργών ταΐς χήραις, γινόμενος πατήρ τών 

ορφανών, περιερχόμενος έν πάσαις ταίς τών ένδεομένων οίκίαις, ρ.ή τις ή έν θλίψει 

ή έν νοσώ ή έν ταλαιποιρία. εν ταϊς τών κατηχουμένοιν οίκίαις περιερχέσθω, ίνα 

έπιστήριξή τους διστάζοντας καί διδάξω τους όντας ίδιώτας. άνδρας προειρ.ένους 

ένδυσάτοι, κοσμών κρύους όντος τούς ξένους, οδηγών τούς εχ της παροικίας 

15 αυτών πάρεργο μένους η <φυγαδευομένους. περί της τοιν ένδεομένων βοήθειας 

διαγγειλέτω τη εχχλησία. τον έπίσκοπον μη ύπωπιασάτοι, μόνον δέ έν τή κυριακή 

αυτόν άναμιρ,νησκέτοι περί πάντων ίνα είδη, έστω δέ νηφων τη οίρα τής συναγωγής, 

περιερχόμενος εν τη εχχλησία, καί Ιστοί προνουιν μή τις η πεφυσιωμένος ή ευτρά¬ 

πελος η στασιαστής η ρ,αταιολό^ος. πάντα άνθρωπον ορών καί άκούοιν ελεγχέτο) 

20 καί τον όφείλοντα τιμο^ρίαν άναδέξασθαι έξωθείτω, ίνα καί οί λοιποί φόβον έχυυσιν. 

καί εί έρωτωη αυτόν ό'πους συγχοιρήση αύτω κοινωνήσαι, παράκλησιν ποιείσθοι 

αύτω. εί δέ έπιμένοι τις έν τή πτοήσει αύτου ή έν τή αταξία, άναφερέτοί περ'ι αυτού 

προς τον έπίσκοπον καί άιροριζέσθω ημέρας επτά καί καλείσθυι έπειτα, ίνα μή 

αίχμαλοιτισθή. εί δέ έλθουν πάλιν άκολασταίνοι καί έπιμένοι έν τώ παραπτοιρ,ατι 

25 αυτού, άποβαλλέσθου, έους αν μετανοήσας αληθούς πρός εαυτόν έλθή δεόμενος, εί έν 

πόλει έπί αίΓ/ιαλώ θαλάσσης έστί, περιερχέσθου έν τοΐς περιθαλασσίοις τόποις, ε'ίποτέ 

έστί τις τεθνηκοις έν τή θαλάσση, ένδυσάτω αυτόν καί θαψάτω. όμοίοις καί τό 

δοχειον έρευνάτω, ε’ίποτέ έστί τις καταλύων που άρρωστος ή ενδεής ή 

νεκρός, καί άγγελλέτω τη εχχλησία, ίνα τά δέοντα ένί έκάστω προνοήσηται. 

30 τούς παραλυτικούς καί τούς ασθενείς λουσάτω οις πρέπει, ίνα γένηται αύτοίς άνά- 

ψυξις από τοιν ο’δυνουν αυτών. ένί έκάστω τά δέοντα διά τής έκκλησίας διδότου. 

ΓΙερί τουν βραδυνοντων ήκειν εις τήν έκκλησίαν ότι μή είσελθέτοισαν γενομένης της 

λειτουργίας, αλλά έ'ξω εστωσαν, έοις άν τελεσθή. 

Ε'ί τις βραδέο)ς έλθοι εις τήν λειτουργίαν ή τού στουμεν καλώς* λεγομένου ή τής 

35 προσφοράς προσφερομένης, όστις άν η, έ'ξοί μενέτω καί μή είσαγαγέτοι αυτόν ο διά¬ 

κονος. τύπος γάρ έ'στι της ημέρας της χρίσεως της μελλούσης καί ίνα μη διά 

τής φο>νης της είσελεύσεως ένέδρα τοίς προσευχόμενο ις γένηται. έλθών δέ καί 

ευρών χεχλίΐσμένην την θύραν μή κοψάτοι διά τά προειρημένα, μετά δέ τό τελε- 

σθήναι τήν προκειμένην δοξολογίαν είσελθέτω πιστός ή πίστη. Διάκονος λε^έτου ή 

1 * Ιιλθο νβιώα ρι·οοα1 άαΜο αιιί α ιηβ πιαίβ νβΐ’δα 3,α1 οοπ’ΐφία βαηί, τοίς συμφιλολογοΰσι 

μελήσει ταΰτά γε. ϊπ οοΟϊοθ δγι·ϊαοο βα, Ιβ^ιιηΙηΓ ςμιαβ βάΐάΐ. — 5 * ίνα εύαρεστοΰντα τή εκκλησία 

γένηται εις κανόνα τ. λ. ? Ιΐοβί ίαιη |’"15£> 13 ΘΧδρβοΐανεΓΪδ. οί’. Οοηεδ. ΐΐ 7 έγένετο ό άνθρωπος 

εις ψυχήν ζώσαν. — 8. 9 * τεΙιβιηοηίβΓ ηιϊΐιΐ άΐδρίϊοβηΐ ηιιαο ιΐοάί, τηβΙϊοΓίΐ ίίρροδϊίΗΠίδ, 8Ϊ ]ια- 

θιιϊδδειη. ΧΓΠ3Ό βδί τροφή ΜαίΙϊι. νΐ 25 χχΐν 45 Ίίιΐιο. χϊΐ 23 Αεί. ϊΐ 46 ίχ 19 χχνϊϊ 33 Ιαο. ίϊ 

15: βρώματα ΜαΙΙώ. χΐν 15 Σλιο. ϊχ 13 ϊϊί 11: επισιτισμός Ιλιο. ϊχ 12. ρτο σΰμβολον ροηϊ 

ροΐηϊδδβί μυστήριον ο£. οοηδίΐί. β χχνϊϊϊ. — 32 βραδέως ήκόντων? — 34 * ΐιι οοιίΐοο εχηαοο: 

ή τής καλής λεγομένης, «εοΐ ΐη ιηαΐ'§ϊηο στώμεν καλώς αΛεοηρίαιη. 
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επί προσφοραΐς ή διά δοξολογίαν δε^θήτοι, ίνα ό κύριος εν τ$ βίβλο) της ζθ)ής 

τύ,ς δεήσεις ήμδ)ν ηράφη καί ό άΐδιος θεός ρ,νησθή -ημών εν ταίς μοναΐς του φοιτός 

τα,ΐς άγίαις οιύτού. υπέρ τού χρονίσαντος αδελφού δεηθήτο), ίνα ο κύριος δω 

αύτω σπουδήν καί κόπον, άποστρέψη δε άπ’ αυτού πάντα τα δεσρ.ά τού κόσμου 

τούτου και δω αύτω γνώμην φιλίας και αγάπης καί έλπίδος. όμοιους ή ύπερ άδελ- 5 

φής ή ύπερ διακονίσσης, ύπερ των βραδυνασδ)ν ή εξω μενουσών παραγγελλε'τω, 

ΐνα δεηθή πας ό λαός ύπερ αυτών, ούτω γάρ τού διακόνου μαρτδρούντος καί 

παραγγέλλοντος περί αυτών ή σπουδή κραταιούται καί ό δεσμός τής αγάπης 

πληρούται καί ό καταφρονετής καί ό βραδύς παιδεύεται, 

β-λ Περί γυναικός βιαζομένης παρά άνδρός. 

Εί τις γυνή εκ τών γυναικών βίαν παρά άνδρός πάθοί, ερευνάτω ακριβώς ο διάκονος. 

καί άληθοις βίαν έ'παθεν, ει καί ό βιασάμενος αυτήν μή εστιν φιλών αυτήν, καί εί 

όντως εστιν ούτοι καί πενθεί ή παθουσα περί τής βίας ή ε’γε'νετο εν αυτή: άνα- 

φερετο) εις τήν ακοήν τού επισκόπου, ίνα συγκοινωνος τής εκκλησίας εν πάσιν 

άναδειχθή. εί ο βιασ άμενος αύτήν πιστός είη, μή είσαγαγε'τοι αυτόν ό διάκονοί: 15 

είς τήν εκκλησίαν είς κοινυινίαν, καν μετανοήση. εί δε κατηχούμενος ε'ίη καί μετα- 

νοήσαι, βαπτισθήτο) καί κοινωνείτω. τούς μετανοούντας ό διάκονος κατηχείτω 

καί άπαγε'τω αυτούς προς τούς πρεσβυτέρους ή προς τον επίσκοπον, ίνα κατηχη- 

θοισι καί διδαχθοισι τήν γνώσιν. εί δε δυνατός εστι πληρώσαι τον βαθμόν τής 

διακονίας, τή προσευχή μόνον προσκαρτερείτω καί εργον ήηησάσθο) τήν δέησιν 20 

καί τήν ρ.ελέτην. όφείλημα τής οδού * πένθος καί κατ' όφθαλρ.ούς φόβος καί υίός 

φοιτος κληθήσεται. ή δε προχείρισις διακόνου γινεσθω ούτως * ό επίσκοπος μόνος 

επιτιθέτο) χειρ ας αύτω , ότι ούκ είς ίερατείαν προχειρίζεται, άλλ’ είς διακονίαν 

υπηρεσίας τού επισκόπου καί τής εκκλησίας. 

ν|3 Περί παρθενίας. 25 

Παρθένος * δε ύπ' ούδενός καθίσταται ή προχειρίζεται, άλλα άπο γνώμης άφο- 

ρίζεται καί ονομάζεται, ου χειροθετεΐται δε ώς είς παρθενίαν. γνώμης γάρ ιδίας 

ε’στί το τάγμα τούτο, δει δε τάς* παρθένους τω παθήματι [τρ | τής ύγιαινούσης 

σαρκός αυτών νηστείαις καί προσευχαίς εμπεπηηεναι τε καί προσδεδέσθαι. κλαυθμά) 

καί πενθεί καθ' ημέραν προσεχέτωσαν, πάντοτε δε τήν εκ τής σαρκός εξοδον προ- 3ο 

σδεχε'σθοισαν καί ώς εν έξόδω άηωνιζέσθωσαν. μή λύσσαν ή άσωτίαν ή μέθην ή 

ματαιολοηίαν ε’ργασάσθωσαν ή εν εργω κοσρ.ικω ή έν περισπασμω , άλλα ώς εν 

σταυρω όντων αύταιν άνω γενε'σθοισαν αύτοιν αί καρδίαι μετά πάσης ταπεινοφρο¬ 

σύνης καί κοσμιότητος ε’ν τή μελέτη τοιν αγίων γραφών, εν διανοίαις πισταΐς, εν 

παρακλήσεσι χρησταΐς, ίνα προσευχόμενοι σχολάζιοσι προς ά αίτούσιν. ούς 35 

θελουσιν επιμελείσθαι αύτοιν πιστούς μή άθετησάτυισαν, ίνα δι αύτοιν καί ε’κεί- 

νοις προσνεμηθή ή μερίς τής ζωής, ε’ν αγάπη καί χρηστότητι καί χάριτι άληθεί 

καί τελεία εστωσαν βέβαιοι, εν παρακλήσει εστωσαν ε’κτενείς, παρακαλούντες τούς 

πλησίον αύτοιν καί κατηχούντες καί διδάσκοντες τούς νεοιστί πιστούς αποδεδει¬ 

γμένους φρόνησιν καί γνώσιν καί χρηστότητα, τοις λίαν νεοις ένεργείτωσαν *, τύποι 40 

δντες άγιωσύνης εν μέσω αυτών ε’ν πάσι τοις άηαθοϊς. ομοίως καί αί γυναίκες 

ποιείτωσαν. εν τάξει δε εν χάριτι καί γνο'ισει λαλείτωσαν καί πρασσέτωσαν, ίνα 

άληθδ)ς γενωνται τό άλας τής γής τής κληθείσης. αί παρθένοι καλυπτέσθωσαν τάς 

21 9 ΚΓΠΊίΠ 501‘ΐρδΐ. —* 20 9 ίΠΙί^βηίεΓ οανΐί ϊπίβΓρΓβδ δγτίαοιΐ3 , ηο ιιηςιιαπι παρθένους 

ιηιΐΓθδ βίϊαιη βδδο ροββο οΟΙϊνΐδοβΤβηιιΐΓ; ροδίο,α δβηιρβΓ £οηιΐδ ιηαδοιιΠηιιηι ;τ,ι11ιϊΙ»αίί; αίςμιβ ΐί;ι 

β£0 (ΐιιο^ιιο. — 28 * τούς 8γι\ — 40 * Ρο1γΐ). ΙΤ νϊ 7. ρβδ. Οαΐ. ϋ 8 ΡΜ1. Π 13. 



χεψαλάς αυτών εν τή εκκλησία , τάς 5ε τρίχας αύτών μόνον περιχαλυπτετωσαν, 

τιμής· οέ παρά παντός άξιούσθοισαν προς τό καί τάς λοιπάς βουλομένας παρα- 

ζηλώσαι έπ’ αύταϊς. 

[ΟΟ-*] Έκ του δευτέρου βιβλίου του Κλήμεντος. 

Γ) Τώ β ούλο μένω γαμειν παρεμπόδισμα ρ.ηοέν Ιστοί *, ί'να μή θηρευθή παρά του 

πονηρού ε’ν πορνεία:, γαμείτω οέ χριστιανήν πιστήν εκ γένους χριστιανών , ικανήν 

έν πίστει τηρήσαι τον άνύρα αυτής· του επισκόπου προστάσσοντος καί ούτως 

αύτου μεριμνώντος.* 

αύτού.* καί πάλιν έρωτάσθω ό εγγίζων, εί οούλός έστιν ή έλεύθερος. καί ε’άν μεν 

10 πιστού δούλος η καί έάν καί ό δεσπότης αυτού συγχωρή αύτώ, άκουε'τω. ε’άν 5έ 

πιστός μή η ο δεσπότης αύτου καί μή συγχωρή: παρακαλείσθω συγχώρησαι. καί εί 

λέγει περί αυτού αιτίας αληθώς καί ώς μισών τον δεσπότην αυτού παρίσταται 

ζητούν είναι χριστιανός: έκβαλλέσθοι. εί 5έ μηοεμία αιτία ^ανερούται μισούουλίας, 

θέλει 5έ είναι χριστιανός: άκουε'τω. εί 5έ πιστός έστιν ό ύεσπότης αυτού καί μή 

μαρτυρεί περί αυτού, έκβαλλέσθοι. ομοίως εί καί γυνή τίνος ε’στι, 5ι5ασκέσθοι ή 

γυνή εύαρεστεΓν τώ άνορί αυτής έν ψόβω θεού, εί οέ οί ούο θέλουσιν ε’ν ευσεβεία 

έργάζεσθαι καθαρότητα, μισθός έσται αύτοις. ό άγαμος μή πορνευσάτοι, αλλά νόμο) 

γαμείτω. εί 5έ ούτως διαμεΐναι θέλει, μενέτω ε’ν κυρίω. εϊ τις δαίμονι θλίβεται, 

μή άκουσάτο) τον λόγον παρά τού οιοασκάλου, έως άν καθαρισθή. ο γάρ νούς 

-0 ττνεύρ,ατι ύλικώ βαρυνθείς ου δέχεται λόγον άνυλον καί άγιον. εάν οέ καθαρισθή, 

κατηχείσθω τώ λόγω, ε’ί τις πόρνη ή τις πορνοβόσχος ή ρ,έθυσος ή είδωλοποιός 

ή ζωγράφος ή τών επί σκηνής ή ηνίοχος ή αθλητής ή αγωνιστής ή πύκτης 

ή θηρευτής τού δημοσίου ή είδώλοιν ίερεύς ή υύλαξ ε'στί: μή προσδεχθήτω. εί 

θέλει τοιούτός τις πιστός είναι, παυσάσθο) τούτο)ν καί μόγις πιστεύο)ν καί βαπτι- 

25 ζόμένος προσδεχέσθω καί κοινωνείτο). καί εί μή παύεται, άποβαλλέσθω. εί τις 

παιδαγωγός έστιν έν σόγια κοσμική, καλόν εί παύεται. εί δέ άλλο επιτήδευμα 

προς τό βιωναι μή έχει, άνεσις έστω αύτώ. εϊ τις στρατιώτης έστιν ή έν έςουσία, 

διδασκέσθοι μή πλεονεκτεϊν μηδέ υονεύειν μηδέ άρπαζειν μηδέ έπιθυμεϊν μηδέ 

παροξύνεσθαι καί λυπείν τινα, άλλ’ άρκείτο) αύτώ τά διδόμενα αυτω ο’ψώνια. εί 

30 δέ θέλουσι βαπτισθήναι ε’ν κυρίω, παυσάσθο)σαν τών στρατιοιτικών ή τής ε'ζου- 

σίας· καί εί δε μή, μή δεζάσΒοιοαν*. κατηχούμενος ή πιστός έκ τού λαού ε’άν 

στρατεύσαι Βέλη, ή παυσάσθο) τής έννοιας* εί οέ μή, άποβαλλε'σθω. χατεγράνησε 

γάρ ε'ν τώ διαλογισμω αυτού τού θεού καί λιποιν τά τού πνεύματος χατέγνο) καί 

παρωλιγωρήσατο τής πίστεοις. πόρνη ή άσωτος ή μέθυσος, εί μηκέτι πράζαιεν, 

35 θέλοιεν δέ πιστεύοντες κατηχηθήναι, ούνανται. καί εί προχδπτουσι *, βαπτισθήτοι- 

σαν- εί δέ μή, άποβαλλέσθωσαν. παλλακή τίνος εάν ή, δούλη ούσα καί θέλουσα 

5 * τον βουλόμενον γαμεΐν μηδέν κωλυέτω ? οί'. Αοί. νΐϋ 36. — 8 * φΐυηι δγΓΪαοα βάβ- 

Γβηι, βρεί'ανβΓαηι ίοι·β , ιιί βχίΓΪοείΓβιη Εΐΐημχαικίο ιμικί δΠ)ϊ νοίιιϊδββί αιχοΐοΓ, ηχιηο ηϊΐιίΐ αιιχίΐϋ 

νϊιΐοο; δβιΐ (χιιηηι Γ]ϊ’ (βίΐϊί. δ)Γΐ·. ρ. Π’ 5) δϊί βχίΐ’βιηιιηι νοοαίηιΐιπη ϊιι ρΕ^ΐηα οοΛϊοϊδ 194 νβΐ 

1> ρβΓδΟΓΪρίιιιη, Ύ6ΓΪ δΐπιϊΐο οδί ϊηίβΓοϊάϊδδβ ί'οΐΐιιιη ιιηιιηι, Ποοί βα ρΕ£Ϊη& , οιιΐιΐδ ΐηίίϊαηι ίϊί α 

νοοο πάη, ηιιηιβΓοίιΐΓ 195 νβΐ “12, ιιί Ε. ΙΙοηαικΙοΙϊαιη οί ηιοηαοΐιιιηι δγΐ’ϊ.αουπι, <χιιϊ ηιιηΐθΐΌδ 

ίοΐΐοπυη δγηαοοδ αάδΟΓΐρδχί, νοί ιηβ ηιβΠαδ ΐ’βιη ίηίεΐΐβχϊδδβ νβΐ ΐαοΙιΐΓίΐηχ ηο δΐΐδρχοαίοδ Γχιιϊ- 

(Ιοηχ ββδβ οβί’ίιχιη δΐί. ιιίΐ’πιηιχιιβ οιχι* ηρ§βηχ ββΓΪ ροίηΐδδο ηοη νΐάοο. οοίεηιιη 1ί1)ΓαΓΪιΐ8 8γηα- 

οιχδ ,αηηοίανίί ϊιι ιηη,Γ^ίηο Ιιαοο ΙίίαιίαΓΪ ε 8ονβτο χ),αίι·ΐαι·ο1ια (αιιίϊοοίιοηο), δοιΐ (χααοηΕπι νοί’ϋα 

χια^ΐηΕΟ αριιΛ άνεσις έστω νδ. 27 βηίοηίΐδ ? — 9 * οί. οοηδίϊϋ. ΛΓΙΙΙ χχχϋ. οαηοη. οορί. 41. 

— 31 :ί: ηοιηρο Ικαρίΐδίηιιιη. — 35 * ΑΜι&η&β. ρ. 40, 8: V 24: *] 14: 83 7 : 8^ 16: 

Ι01ΪΠ8 έςέχεινε ΠΐιΙαδΟ. 7, 24 8ρϊοϊ1οξ. δγι\ ρ. 40, 23 Οιιΐ'οί. 



πιστεύσαι, ει μεν τεκνοτροφεί καί α<ρίσταται του δεσπότου αυτής ή αυτώ μονοί 

σύνεση γάμω: άκουέτω καί βαπτιζομενη κοινοινείτοι τής προσφοράς, εί δε μή, 

[υ] άποβα λλέσθοι. άρρητο ποιος η μάντις ή μάγος ή νεκρόμ αντις, ούτοι μιαροί είσιν 

ουδέ εις χρίσιν έρχονται, έπαοιδός η άστρολόγος η ενυπνίων ερμηνεύς η οφιόμαντις 

η οχλαγωγός ή άστροθεάροιν η άγαλματόρ,αντις * ή παυσάσθοι και παυόμενος 5 

έξορκιζέσθω καί βαπτιζέσθω · καί εί δε μή, άπο|3αλλέσθω. εί τις παλλακήν έχει, 

άνιέτοι αυτήν καί νόμω γαμείτω καί άκουέτω λόγον κατηχήσεως. 

καί μετ’ ο’λίγα* 

Έν δε τώ ύστάτω σαββάτω προελθέτωσαν εν νυχτί καί έςορκιζόμενοι οί κατη¬ 

χούμενοι μέχρι του σαββάτου εν μέσω νυχτός 10 

μηδέν άλλο μετενεγκάτωσαν οί μέλλοντες βαπτισθήναι, άλλ’ ή άρτον ένα εις 

ευχαριστίαν. βαπτιζέσ3ο>σαν δέ ούτοις. προσερχόμενοι τώ ύδατι (έ'στο) δέ το 

ύδοιρ καθαρόν καί ρυτόν) πρώτον τέκνα, έπειτα άνδρες, έπειτα γυναίκες, εί δέ 

[τις] ώς εις παρθενίαν θέλει προσελθείν, ούτος πρώτος |3απτιζέσθω διά τού 

επισκόπου, αί δέ γυναίκες βαπτιζόρ,εναι τάς κόμας αύτοιν λυέτωσαν. οί παίδες 15 

πάντες οί δυνάμενοι άποκριθήναι έν τώ βαπτίσματι, άμεΐ|3έσθοισαν καί άποκρι- 

νέσθοισαν μετά τον ιερέα, εί δέ μη δύνανται, οί πατέρες αύτοιν άντ’ αύτδ>ν άμειψά- 

σθωσαν ή τις έκ των οίκιοιν* αύτοιν. καταβαινόντοιν δέ τοιν βαπτιζομένων μετά 

το άποκρ ιθήναι καί είπείν, σκοπείτω ό επίσκοπος, μήποτε ^ τις έν αύτοίς ή άνήρ 

έχων δακτύλιον χρυσούν ή γυνή έχουσα εφ' έαυτής χρυσόν, ούδένα γάρ δεί έχειν 20 

τι μεθ’ εαυτού εν τώ ύδατι άλλότριον, άλλά παραδιδότω τοίς έγγύς ούσιν αύτώ. 

καί μετ’ ολίγα* 

Οί ερχόμενοι εις εστίασιν [.»&..»] καλούμενοι μή έπιβαλέτοισαν χείρα προ τοιν πρε- 

σβυτέρων, άλλά έσχατοι έσθιέτωσαν καί πρώτοι παυέσθωσαν. οί έσθίοντες μη 

σκανδαλισθήτοισαν λόγω, άλλ’ έν ησυχία έσθιέτωσαν. άλλ’ εί τινα θέλει ή έπί- 25 

σκοπος ή πρεσβύτερος έρωταν, άποχρινέσθοι. είποντος δέ τού έπισκόπου λόγον 

έκαστος η ρέμα δοξάζουν ησυχίαν αίρείσθοι, έ'ως άν πάλιν έροιτηθή. εί τις καρ¬ 

πούς ή πρωτογεννήρ,ατα όποιρας ποιεί, τάς άπαρχάς προσφερέτω τώ έπισκοπω. 

εί τις εξέρχεται έκ τού κόσμου ή πιστός ή πίστη έχοντες υιούς, τά χτήματα 

αυτών διδότωσαν τή έκκλησία, ένα ή έκκλησία μεριμνώη τσ>ν υίδ>ν αυτών καί έκ 50 

τοιν υπαρχόντων αύτοίς πένητες άναπαύωνται, ίνα δώ ο θεός έλεος τοίς υίοίς 

αύτοιν καί άνάπαυσιν τοίς κοιμηθείσιν. εί δέ άτεκνός έστί τις, πολυκτήρ.οιν μη 

έστω, άλλά τά πλείονα των κτηρ.άτων δούς τοίς πένησι καί τώ δεσμωτήριο), τά 

δέοντα καί άρκούντα αύτώ μόνον κεκτήσθω. εί τις έχει χτήματα καί θέλει εις παρ¬ 

θενίαν έμπλέκεσθαι, τά χτήματα αυτού πάντα τοίς πένησι διδούς προσκαρτερείτω 55 

καί προσμενέτω τή έκκλησία, προσευχαίς προσκαρτεροιν καί εύλογίαις. 

καί μετ’ ολίγα* 

Επίσκοπος παρακαλείτω κηρύσσειν μή τις γεύηταί τίνος, έως άν τελεσθή ή προ¬ 

σφορά καί παν το σόιρ,α τής έκκλησίας λά|3η τροφήν καινήν, τότε άπ’ αυτής τής 

εσπέρας οί βαπτιζόμενοι βαπτιζέσθοισαν μετ’ άνάγνο)σιν μίαν, εί δέ προ τού ίο 

προσενεχθήναι καί Ιαβείν τής ευχαριστίας έτερόν τι έσθίει τις, ήμαρτε καί ού 

λογισθήσεται αύτώ ή νηστεία αυτού, κατηχουμένοις άπολυομένοις χειρ έπιτίθεται. 

5 * Ιιοο νοοαίηιΐιιηι ϊρ^ο ίοηηαΓβ αιΐδΐΐδ δΐιιη οί. ΡοΓρΙιγι·. άο ρΐιΐΐοεορίιΐα βχ ΟΓα,οιιΙΐδ 

Ιιααηβηάίΐ 60. Ο. ΛΥοΙίϊ ρ. 206 — 213. — 10 * νϊάείαΐ’ ρα§ϊηα ΐηΙβΓοΐάΐδδβ. ηαιη 01Ϊ3 ρ. Ρ 10 

βδί ρνΐιηιιιη νοοαβιιΐιιηι ρα^ϊηαβ 107. — 18 * ραοηο οοτίαιη νίιΐοίιιι· οικείων 1β§;βη<1ιιιη βδδο, 

ςΐιιού α 8γι·ϊδ ρβι· Κ’/ι*3 Γβ<1(1ϊ δοΐοί. — 25 πταυάτωσαν λόγψ?? 
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εί τις πιστός διά νόσον περιλείπεται, φερε'τω [V] αύτω διάκονος τήν προσφοράν. 

εϊ τις πρεσβύτερός εστιν 6 μη δυνάμενος ε'λθεΐν, πρεσβύτερος φερέτοι αύτω. 

όμοιους εί γυνή εηκύμων είη εν νο'σω και μη δύναιτο νηστεύσαι ταύτας τάς δύο 

•ημέρας, νηστευέτω την μίαν ημέραν, λαμβάνουσα ε’ν τω πρώτο) άρτον καί ύδωρ. 

5 καί ε’άν μή δύνηται έλθεΐν, διακόνισσα φερε'τω αύτή. Περί των άρρο)στούντο)ν άνα- 

φερέτο)σαν εις τήν ακοήν τού επισκόπου, ί'να εί δοκοίη τω επίσκοπο) ε’πισκέψηται 

αυτούς, πολύ γάρ παραμυθεΐται ο άρρωστων , μάλιστα πιστός ών, τού άρχιερέοις 

άναμνησθέντος αύτού. 

XIII. 
[ο.Λ] Εκ τής βίβλου της διδαχής Άδδαίου τού άποστο'λου, δς ε’μαθήτευσε καί 

ίο έδίδαξε τούς Έδεσσηνούς καί πάντας τούς εν τω κλίματι τής Μεσοποταμίας, πο'τε 

άνέβη ό χριστός προς τον πατέρα αυτού και πώς έλαβον την δωρεάν τού αγίου 

πνεύματος καί τήν τάξιν καί τήν λειτουργίαν τής εκκλησίας οι άγιοι απόστολοι 

και ποΐ ε’πορεύθη εις έκαστος αύτών καί πο'θεν έλαβε την χειροθεσίαν τής ίερα- 

τείας τά κλίματα τοιν Έλλήνοιν πάντα καί των 'Ρωμαίων καί πάντα τα έθνη τά 

15 αρκτικά τά μαθητευθέντα το εύαγγέλιον τού γυριστού τού σοιτήρος ημών. 

’Έτει τμ(3 τής βασιλείας τοιν Ελλήνοιν μν;νί Ίουλίω *, τή τεσσαρεσκαιδεκάττρ αύτού, 

ημέρα κυριακή ήτις ήν ή συντέλεια της πεντηκοστής , αυτή τή ημέρα ταύτγ ηλθον 

οί μαθηταί εκ Ναζαρέθ τής Γαλιλαίας, όπο'θεν εύηγγελίσθη η σύλληψις τού 

κυρίου ημών, εις το όρος το καλούμενου ελαίων, και ό κύριος ήμοιν μετ’ αύτοίν ών ούκ 

20 ώφθη αύτοΐς. καί τω και ρω τού βαρέος όρθρου ήρεν [^] ο κύριος ήμών τάς χεΐ- 

ρας αύτού καί ε’πετίθει αύτάς επί τάς κεφαλάς τοιν ένδεκα μαθητών καί έδωκεν αύτοΐς 

τήν δωρεάν τής ίερατείας καί παραυτίκα νεφέλη φοιτεινή ύπελάμβανεν αυτόν και είδον 

αύτόν άναβαίνοντα εις τον ουρανόν καί καθήμενον ε’κ δεξιών τού πατρός αύτού καί 

έδο'ξαζον τον θεόν ότι είδον τήν άνάληψιν αύτού καθώς είπεν αύτοΐς καί ελάμβανον 

25 παρ’ αύτού χειρεπιθεσίαν ιερατικήν * τού οίκου Μωσε'ως καί Άαρών. καί ε’κεΐθεν 

άνέβησαν εις τό υπερώον οπού ήσθιεν ό κύριος ημών μετ' αυτών τό πάσχα καί 

ε’ν ω το'πω ήσαν ε’ρωτήσαντες, τίς παραδιδοΐ τον κύριον ήμών τοΐς σταυροιταΐς, 

εκεί ήσαν ε’ροιτήσαντες καί πώς κηρύξοιεν το εύαγγέλιον αύτού εν τω κοσμώ * καί ως 

ε’ν μέσω τω ύπερωω ηρξατο τό μυστήριον τού σώματος καί τού αίματος τού κυρίου 

30 ήμών βασιλεύσαι εν τω κο'σμω, ούτοις ε’κεΐθεν ηρξατο καί η διδασκαλία τού κηρύ¬ 

γματος αύτού κρατυνθήναι ε’ν όλω τω κοσμώ, καί τών μαθητών εν απορία βεβλη¬ 

μένοι πώς κηρύξουσι το εύαγγέλιον αύτού γλώσσαις ξενικαΐς, ας ούκ ήδεσαν αύτάς, 

καί ούτω προς άλλήλους διαλεγομένοιν ότι εί δυνάμεις καί τέρατα πεποίθαμεν ότι 

ποιεί ό χριστός δύ ήμών ε’νώπιον τών ξε'νοιν ε’θνών ά>ν ούκ οΐδαμεν τάς γλώσσας 

35 ούδέ εκείνα ε’πίσταται τήν γλώσσαν ήμοιν: τί ούν πείσομεν αύτά καί άγγελού- 

μεν αύτοΐς ότι ε’ν τω ο’νόματι Ιησού τού ε’σταυροί μεν ου γίγνονται αί δυνάμει 

καί τά τέρατα; — ε’ν τούτοις τοΐς διαλογισμοΐς οντοιν τοιν μαθητών άνέστη Σίμοιν 

Πέτρος καί εΓπεν αύτοΐς· ά'νδρες αδελφοί, ούχ ήμέτερόν ε’στι τούτο, πώς κηρύξομεν 

τό εύαγγέλιον αύτού εν τω κοσμώ, άλλα τούτο τού κυρίου ημών εστιν, ότι αύτός 

40 οίδε ποις δυνάμεθα κηρύξαι το εύαγγέλιον αύτού ε’ν τω κοσμώ, πεποίθαμεν δέ 

ε’πί τή αύτού προς ήμάς χάριτι καί οτι ύπέσχετο [^1··^] ήρ.ΐν καί είπεν οτι όταν 

16 * ηοιηοη ηιβιΐδΐε Γοηιαηηιη ροδίιϊ, ηο δϊ ιηαοβιΐοηϊοιχιη νβΐ αβ§;γρίΐίΐοιιιη αι11ιϊ5οι·οιη 

ιΐβ Ιοοο ς^αο Ιιαβο δΟΓΪρία δΐιιιί νκΙίίΓβΐ’ ϊικΙϊοαΓΟ. — 24 ρ£. 2^ 6 Τ1Π 30ΐ\ — 25 * ιι5ϊ 8γΐ'ϋδ χεΐρα 
τής ίερατείας ΙιαΟοί, δβιιιρβΓ χειρεπιθεσίαν ιερατικήν δοΐ'ϊρδΐ; ίοΓίαδδβ έγχείρισις τής ίερατε { 
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άναβώ προς τον πατέρα μου, πέμποί ύμίν το πνεύμα το παράκλητον δ διδάξει 

υμάς πάντα ά δει υμάς είδέναι καί. άπαγγεΐλαι: ότι αυτός ε’κτελεί την ύπόσχεσιν 

αυτού προς ημάς, καί Σίμωνος Πέτρου ταύτα τοις συναποστόλοις είπόντος καί, δια- 

σαφήσαντος αύτοΐς: γοινή κρύφια ήκούσθη αύτοΐς καί. οσμή ήδεΐα, ξένη ούσατώ 

κοσμώ , προαέπεσεν αύτοΐς καί γλώσσαι πυρός μεταξύ της φωνής καί της οσμής 

χατέβησαν εκ τού ουρανού επ' αυτούς καί κατέλυσαν ε’φ’ ένα έκαστον αύτο^ν καί 

ού'τοις ητοίμασε* την ψυχήν αυτού πορεύεσθαι εις την χοδραν εν η ελαλεΐτο καί 

ηχούετο η γλο>σσα αυτή, καί έν αυτή τή δοιρεα τού πνεύματος τή δοθείσ-ρ αύτοΐς 

εν τή ήμερα ταύτη 'εέύηχαν τάξεις καί νόμους τούς καθήκοντας καί πρέποντας τώ 

εύαγγελίω καί τώ εξ αύτοιν χηρύγρ.ατι καί ταΐς διδασκαλίας ταίς άληθέσι καί 

ταίς πίστας τής διδαχής αυτών. 

& Εθηκαν* ούν οί απόστολοι πρώτον προς ανατολήν ** προσευχεσθαι, δτι <ως ή 

αστραπή * ή άστράπτουσα από άνατολαιν καί φαινομένη έ'ος δυσμών ου'τως εσται 

ή παρουσία τού υίού τού ανθρώπου · καί ε’ν τούτοο εϊδωμεν καί ^νώρ,εν προσευχό¬ 

μενοι ότι από ανατολών <ραίνεται εξαί«ρνν^ς·. 

[|3] Πάλιν εΊάηχαν τή κυριακή είναι λειτουργίαν καί άνάγνοισιν τών άγίοιν γραφών καί 

προσφοράν , δτι τή κυριακή άνέστη ό γυριστός εξ αδου καί τή κυριακή άνέβη εις 

τον ουρανόν καί τή κυριακή πάλιν φαίνεται εις τέλος μετά τών αγίων αγγέλων 

αυτού. 

γ ΓΙάλιν έψηχαν τή τετράδι είναι λειτουργίαν, δτι αυτή ε’πεφανερώκει αύτοΐς 'ο κύριος 

ήμδίν περί τής χρίσεοις καί τού παθήματος καί τής σταυροόσεως καί τού θανάτου 

καί τής άναστάσεος αυτού * καί. διά τούτο ε’ν λύπ'Ρ έγένοντο οί μαθηταί. 

Ο ΙΙάλιν έθηκαν οί άπο'στολοι [€Τ1^] τή παρασκευή, ώρα ενάτρ, είναι λειτουργίαν, 

ότι, όπερ έρρέθη τή τετράδι περί τού παθήματος τού σιοτήρος ημών, τή παρασκευή 

ε’πράχθν}, κινηθέντος τού κο'σμου καί πάντο^ν τοιν κτισμάτοιν καί σκοτισθεντο^ν τοιν 

έν τώ ούρανώ φωστήροιν. 

ε Πάλιν έψηχαν οί απόστολοι γενέσθαι τούς πρεσβυτέρους ο_>ς τούς ιερείς τούς υιούς 

Άαρών καί τούς διακόνους ώς τούς λευίτας καί τούς υποδιακόνους ώς τούς βαστά¬ 

ζοντας τά σχεύη τής σκηνής τού ιερού* τού κυρίου καί τον σκοπόν** τον όντα ήγε- 

μόνα παντός τού λαού <ως Άαρούν τον αρχιερέα κεφαλήν καί ηγεμόνα πάντων τών 

ιερέων καί τών λευϊτών καί πάσης τής παρεμβολής. 

ς- Πάλιν έψηχαν οί απόστολοι ποιείν * τήν ημέραν τής επιφάνειας τού σωτήρος ημών, 

ή έστιν αρχή τδιν εορτών τού ε’νιαυτού τή ε'κτρ τού Ίαννουαρίου* κατ’ αριθμόν τών 

μηνών τδ>ν Ελλήνων. 

£ Πάλιν έθη καν οί απόστολοι τεσσαράκοντα ημέρας προ τής ημέρας τού πάθους τού 

σωτήρος ημών νηστεύειν καί τότε ποιείν τήν ημέραν τού πάθους αυτού καί τήν 

15 

20 

30 

«>.) 

7 * 80. 1ΐη§ιια ΐ§αοα οϊιΐδ οαρίΐϊ ΐαδκίοηδ. — 12 * ηοίιιπι οδί τί&εσίΐαι (Ιο ροριιΐΐδ, τι&έναι 

γΙο ΙβεμδΙ,αΙοπΟυ,δ αάΙιΐΟβί’ΐ. ο£. Χβηορίι. Γβΐρ. ΙαοβΛ. I 5 ε&ηκεν αίδεϊσ9·αι. — ·: ί: ΤβΓίαΙΠαιι. 

λΛ ηαίίοη. I 14: α/Α βοΐεηι βΐιη’βϋαηιιτη άεηνι αββίΐιηαηΐ, <ιηο(1 ΐηηοΙν,Χ ολΙ ονίαηΐία ραν(ε*η 

/αοβνβ ηοδ ρνβοαϋοηβιη : ϊάβηι <αρο1ο§. 10 ίηηοΙηΧ ηοα αά ονΐβηϋδ νβ^ίοηβηχ ρτβοανΐ: ΟΙβηιοηδ 

αΐβχ. ρ. 307 41 προς τήν έωΐΗνήν ανατολήν αί εό/αί : Ρδβικίο-Ιαδΐΐηιΐδ Γβδροηδ. ίΐά ονίΐιοίίοχ. 

118 ρ. 285 δίορίι: ή άνατολή ά>ς τιμ-ιώτερον μ.έρος τής κτίσεως εις προ σκόνη σιν θεοί» άφώρισται. 

ΟοηδίϊΙΙ. ΙΓ Ινϊί: επ’ άνατολάς κατανοήσαντες .... προσευξάσ&ωσαν. VII χΐΐν προσευχέσίίω 

κατά άνατολάς ΙαικΙίΐίο Ιοοο Ρ&Γ&Ιΐρ. II ν 12. — 13 * Μ.αίίΐι. χχϊυ 27. — 22 * 8γι·ιΐδ αότοό 

ροδί δϊη§·η1οδ ^οποίϊνοδ ΐ’βρθΐίϊί. — 29 * ηοιηοη ίηιΐδΐΐαίιιιη: νιιΐ^ο του μαρτυρίου. — : ·: ΧρΠ 

σκοπός ΌϊΛδ,δο. ρ. 13, 7. 10 οοΐΐ. Εζβοΐι. χχχϊϊϊ 2. 6. — 32 * ποιείν εορτήν ιΐϊχϊί ΡΙαίο 

ΡΙιαβΟ. 61 Α ΙΙβΐρ. 327 Α. — 33 * ν. δΐιρΓα ρ. 89, 16. 
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* 

■ημέραν της άναστάσεως αυτού, ότι καί αύτός 6 κύριος ημών κύριος της εορτής [ών] 

τεσσαράκοντα Ημέρας ενήστευσε και Μωσής και Ήλίας οι το μυστήριον τούτο 

ε'νδεδυμε'νοι* τεσσαράκοντα ημέρας ενήστευσαν και έπειτα έλαμπρύνθησαν. 

Πάλιν εθηκαν οι απόστολοι επί τέλους πάντων των βιβλίων άναγιγνώσχεσθαι 7] 

5 το εύαγγέλιον ώς πάντων των βιβλίων τελεσιουργόν και σταβέντα τον λαόν 

επί των ποδών αύτού άκούειν αυτό , ότι αγγελία της σωτηρίας πάντοιν των άν- 

θροιποιν εστίν. 

ΓΙάλιν εθηκαν οί απόστολοι επί τέλους τεσσαράκοντα -ημερών μετά την άνάστασιν // 

αυτού ποιείν μνήμην της άναλήψεως αυτού προς τον πατέρα αυτού τον δεδοξασμένον. 

30 Πάλιν έτηκαν οί απόστολοι εί μη [λΔ] την παλαιάν διαθήκην και τούς προ- ι 

γήτας καί τό εύαγγέλιον καί τάς πράξεις των ανδραγαθιών αυτών * μη άναγι- 

γνοισκεσθαι επί τού βήματος εν τή εκκλησία. 

Πάλιν εθηκαν οί απόστολοι τον μη είδότα την πίστιν της εκκλησίας καί τάς τάξεις Ι'Λ 

καί τούς νόμους τούς τεθε'ντας εν αυτή μή είναι ηγεμόνα καί προστάτην * καί τον 

15 είδότα αυτούς καί παραβαίνοντα μηκέτι λειτουργειν, ότι αληθής ούκ εστιν εν τή 

λειτουργία αυτού αλλά ψεύστης. 

Πάλιν εθηκαν οί απόστολοι τον έπιορκούντα ή ψευδομαρτυροΰντα ή τον πορευόμε- ΐβ 

νον προς * ε’παοιδούς καί ρ.άντεις καί Χαλδαίους καί πληροφορούμενου επί κλήροις 

καί ώροσκοπίαις καί εγ’ ώτινι έχουσιν οί μή είδότες τον θεόν, καί αυτόν ώς άνδραμή 

20 είδότα τον θεόν λύεσθαι τής λειτουρ7ίας καί μή λειτουργείν εν τή λειτουργία αυτού. 

Πάλιν εθηκαν οί απόστολοι, εί ε’ίη τις διστάζουν περί τής λειτουργίας αυτού καί 1)' 

μή αληθής προς αυτόν, μηκέτι λειτουργεΐν αυτόν, διότι ούκ αληθής αύτω ό 

κύριος τής λειτουργίας καί άνθρωπον άπατα, άλλ’ ου θεόν, ού επιτηδεύματα ου 

καθίστανται ε’νοιπιον αύτού *. 

25 ΓΙάλιν εθηκαν οί απόστολοι τον δανείζοντα καί λαρ.βάνοντα τόκους ή τον χροό- ίό 

μενον εμπορία πλεονεξίας μηκέτι λειτουργειν μηδέ επιμένειν τή λειτουργία αυτού. 

Πάλιν εθηκαν οί απόστολοι τον γιλούντα τούς Ιουδαίους (ώς Ιούδας ό Ίσκα- ££ 

ριώτης ό ιριλών αύτούς) ή τούς εθνικούς τούς λατρεύοντας τή κτίσει παρά τον 

κτίσαντα* μή είσέρχεσθαι ε’ν μέσω αύτοιν καί λειτουργειν. καί εί δε έν μέσω αυτών 

30 εϊη, ούκ εάν αύτόν, άλλ’ άγορίζεσθαι αυτόν απ’ αυτών καί μή λειτουργειν μετ’ αυτών. 

Πάλιν εθηκαν οί απόστολοι, εϊ τις των Ιουδαίων ή τδ)ν εθνικών ερχοιτο καί ις 

συναναμιγνύοιτο [ώ] μετ’ αυτών καί έλθών καί προσδεχθείς καί συν αν αμιγείς 

μετ’αυτών άνέρχοιτο πάλιν εις τό μέρος* ε’ν ώ ήν καί πάλιν επανέρχοιτο προς αύτούς 

δεύτερον, μηκέτι προσδέχεσθαι αύτόν, αλλά καθ’ ό μέρος ήν τό πρότερον νοεΐν 

35 αύτόν τούς γιγνώσκοντας αυτόν. 

Πάλιν εθηκαν οί απόστολοι μή έξείναι τω ήγεμόνι χωρίς τοιν συλλειτουργούντοίν ιζ 

αύτω πράσσειν τά τής εκκλησίας, αλλά, εκ τής πάντοιν συμβουλίας διατάσσειν καί 

ενεργείσθαι τούτο εγ’ ώ αναπαύονται πάντες καί παντελώς ούκ άδημονούσιν 

επ’ αύτω. 

3 * ΟιΐΓΘίοη εοτρ. ϊ^ηαί. ρ. 1, 6: 2, 7: 263 Ιο3 νϋΐ 22 χχΐχ 14 Ρδίΐίπι χοϋ 1 8ο,ρ. 

ν 11). —- 11 * ρβ8. Μαοεα5. α ν 56. οοίοπιιη οί. ΙβείαηΐΘΐιίαηι Ββηΐαηιΐηΐ 11 (Οι-α5ο 8ρ>ΐοϊΙβ§·. 

I ρ. 252) : εν βίβλοις ταΐς άγίαις εσται αναγραφόμενος (βο. Ρααίιΐδ), καί τό εργον καί ό λόγος 

αότου. — 14* νοο&ίπιΐϊ ΎΙΠΒ ρβτ προστάτης νβχ*5Ϊ βχβηνρίαιη ΙιειΟοο ηβ ιιητιιη ηαΐιίβιη. νηΐοαίιη· 

νοΌ χηίβΓρΓΘδ προστάτης α<1 προστάττειν Γβίιιΐΐβδβ.— 18 ΐη άοηιηιη ΐηβαηίαίονηιη είο. &γν.— 

24 * 14β§. α ϋ 3 ν. ίπίΥα ρ§. 03, 21. — 29 * βιιιηρία Ικιοο ο Ραιιΐί, του αποστόλου των εθνών, 

βρΪΒίοΡι ιιιΐ Κοιηαηοβ ώιί,η. ϊ 25. — 33 Αεί. χχΐΐϊ 9. 
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Η] Πάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι πάντοιν των ε’κπορευομε'νοιν εκ τούτον του κόσμου έν 
μαρτυρία άγαθή τής πίστεως Ιησού χριστού καί τη υπέρ τού ονόματος αυτού 
θλίψει ποιείν μνείαν τη ήμερα τού φόνου αυτών. 
Πάλιν 'εθηκαν οί απόστολοι, όταν άνίστοινται εις τήν λειτουργίαν τής εκκλησίας 
λέγειν αυτούς τάς ωδάς τού Δαβίδ έκαστη ημέρα διά τό· εύλογήσο) τον κύριον εν 5 

π αντί καιρω καί διά παντός αί αίνε'σεις αυτού εν τω στόματί μου* καί ε’ν νυκτί με¬ 

λετήσου καί ε’ρώ καί ακουστήν ποιήσω την φωνήν μου ε’νώπιόν σου. 

* Πάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι τούς κενουμενους τού μαμωνά καί μή μεταδιώκοντας 

κέρδος αργυρίου εκλέγεσθαι καί προσεγγίζεσθαι* προς λειτουργίαν ηγεμόνας. 

Πάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι ιερέα δήσαντα ώς άν τύχοι* αδίκους τιμοιρίαν άνα- ίο 

δέχεσθαι ε’νδίκοις, τον δέ δεθε'ντα άναδέχεσθαι τον δεσμόν ους τον κατά λόγον* 

δεθε'ντα. 

Πάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι τούς είωθότας δίκην άκούσαι εί φαίνοιτο ότι ε’προσοι- 

ποληπτουν [-■νΑ] καί κατεδίκασαν τον άθωον καί ήθωωσαν τον ένοχον, μηκέτι 
άκούειν δίκην ετε'ραν, καί έπιτίμησιν άναδεχομε'νους τής προσωποληψίας αυτών. 15 

Πάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι τούς ύψηλόφρονας καί επηρμένους φυσιυισει αλαζονείας 
μη προσδε'χεσθαι εις λειτουργίαν, διότι τό εν άνθροιποις ύψιλον βδέλυγμα ε’νοόπιον 
— Ο, Λ > λ. % * ο λ ν γ/ > %' % ·ν ? > ο * 
του ~7εου εατι % οι α και ειρηται οτι ανταποοιοωσι τοις νπερηγ&νοις . 

ΙΙάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι είναι προστάτας επί τοΓς πρεσβυτέροις τδ)ν ε’ν ταίς 

χιόραις εκκλησιών , Γνα γνωσθή ό αυτών πάντων προιτος, δι ού αυτοί πάντες εκ- 20 

ζητούνται, και γάρ Σαμουήλ ού'τοις επεσκέπτετο εκ τόπου εις τόπον καί διετάσσετο*. 

*£ Πάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι τοίς βασιλεύσι τοΐς μέλλουσι πιστεύσαι εις τον γυριστόν 
εξείναι άναβάσις σταθήναι έμπροσθεν τού θυσιαστηρίου μετά τοιν ηγεμόνων της 
εκκλησίας, διότι καί Ααβίδ καί οί όμοιοι αυτού γεγονύτες ανέβαιναν καί έστησαν 
έμπροσθεν τού θυσιαστηρίου. 25 

Χζ Πάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι μηδέν α παράτολμους πράσσειν τι ε’ν ε’ξουσία ίερατείας 

άδικους καί μή κατά λόγον, άλλ’ ε’ν δικαιοσύνη χο)ρίς εγκλήματος προσωποληψίας. 
Χ·ζ Πάλιν ϊθηκαν οί απόστολοι τον άρτον τής προσφοράς αυτή τή ήρ,έρα ή πέσσεται 

άναφε'ρεσθαι ε’πί τό θυσιαστήριον καί μή δι ημερών , όπερ ούκ εξεστιν. 

Ταύτα ούν πάντα ούχ εαυτοίς έθηκαν οί απόστολοι, άλλά τοίς μελλουσιν έρχεσθαι 30 

μετ' αυτούς, ευλαβούντο γάρ, ότι ήδεσαν ότι λύκοι έμελλον είσδυθήναι δοράν 
αμνών, αύτοίς ^άρ ήρχεσε τό πνεύμα τό παράκλητον εν αύτοίς ότι ώς εθηκε 
δι’ αύτοιν τούτους τούς νόμους, ούτοις όδηγήσοι αυτούς εννόμως. οί γάρ είληνότες 
παρά τού κυρίου ημών δύναμιν καί ε’ξουσίαν ούκ εδέοντο ΐνα παρ' ετέρων νόμοι 
αύτοίς τεθώσιν. καί γάρ Παύλος καί Τιμόθεος περιερχόμενοι ε’ν τω κλίματι τής 33 

Συρίας καί τής Κιλικίας αύτάς τάς ε’ντολάς καί τούς νόμους τοιν αποστόλων καί 

τοιν πρεσβυτέρων των γενομένων υπό χζιρός τών αποστόλων παρεδίδοσαν ταίς 
εκχλησίαις τών κλιμάτο)ν καί έκήρυσσον ε’ν αύτοίς καί εύηγγελίζοντο *. οί δέ μαθηταί 
μετά τάς τάζεις έκείνας καί τούς νόμους ούς έθηκαν ούκ επαύοντο τού κηρύγματος 

0 * Ρδαίιη. χχχϊϋ 2. 80<1 <γαα,ο δοχχααηίιΐΓ ΐηνβηΪΓΟ ηοη ροίιιϊ, οί. Ρδα,ΐιη. Ιχχνΐ 7 

Ιχχχνίϋ 2. — 9 * Ρδοιίίΐο-Ριιεϊαη. αηαοΓ. 53. — 10 * ο εοηϊοείυι·η, δεηρίιιιη. — 11 * Αεί. 

χνϋί 14. — 18* Ριιο. χνΐΐ 5.— ** Ρδαίιη. χχχ 24.— 21* Κθ£. ανϋΐβ.— 30 τούς γενομένους ?— 

38 * Αεί. χνϊ 1. αχίοο ηοη ΐικ1Ϊ£θΙ)αηΙ αροδίοΐΐ Ραιιΐϊ Ιιπηΐηΐβιΐδ, ιιί Ραιιίαηι οί Τίιηοίΐιουιη εβι·- 

ίϊδδϊηηιιη δΐί αηίοχγιι&ιη (Ιοίοοϊδδοηί (νκίεηίιιι· βηϊπι ηοβίΓο Ιιοιηϊηϊ ραοηο ΙιαοΓοίϊοϊ ίαΐδδβ) ηΐΐιΐΐ 
ο^ϊδδο αΐϊιιεί ιγιιαηι ηί Ιι-αΛϊίαδ δϊΐή αΐ) αροδίοΐίδ 1θ§05 ηοη Ιίΐηίαιη ηοη ονοΓίοΐ’βηί, δοιΐ οίϊαιη 
αΐϋδ οΐίδθΓναηάαδ ΐηιροηβΓβηί. 
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του εύαηηελίου καί των δυνάμεοιν των θαυμαστών ας ε’ποίει ό κύριος ήμών δι’ 

αυτών, λαός •'/’φ πολύς ήθροίζετο καθ’ ημέραν προς αυτούς και ήκουον καί ε’δέ- 

χοντο τούς λόγους αύτοιν. Νικόδημος δέ καί Γαρ,αλιήλ ο άρχισυνάηωηος των 

Ίονδαίοιν προς τούς αποστόλους ε’φοίτων λάθρα, παραδιδόντας τήν διδαχήν αυτών. 

5 Ιούδας δέ καί Λευϊ καί Φερί καί Ιωσήφ καί Ίούστος, οί υιοί ’Λνανία καί Καϊάφα 

καί Αλεξάνδρου τοιν ιερέων, έφοίτοιν καί αυτοί προς τούς αποστόλους νυκτός, 

όρ.ολοηούντες τον χριστόν υιόν είναι τού θεού, καί από τού έθνους αύτοιν ε’φο- 

βούντο φανεράν ποιήσαι τήν προς τούς μαθητάς διάνοιαν αύτοιν. καί έδέξαντο 

αυτούς οί απόστολοι άηαπητιχώς λέηοντες αύτοϊς ότι μή διά αιδώ καί γόβον 

ίο άνθρώπων άπολέσητε τήν ζοιήν υμών ε’νοιπιον τού θεού καί άπαιτηθήτε μετά τών 

πάτερων ύμό>ν το αίμα τού χριστού, δ άνεδέχοντο ε’φ’ εαυτοϊς. ου «^άρ δεχτόν ε’στιν 

ε’νώπιον τού θεού όντας μετά τοιν προσκυνησάντοιν αυτόν πορεύεσθαι ύμάς [?>] . 

καί άναμι^ήναι μετά τοιν άποκτεινάντοιν τον προσχυνητόν υιόν αυτού, πώς όντες 

μετά τοιν ψευστών περιμένετε δεχθήναι τήν πίστιν ύμοιν μετά τών αληθών,· άλλ’ 

15 έ'δει ύμάς οις ά'νδρας πιστεύοντας εν χριστώ όμολοηησαι φανερώς τήν πίστιν ταύτην 

ην χηρύσσομεν. καί εκείνοι άκούσαντες ταύτα παρά τών μαθητών, έκραξαν πάντες 

κατά τό αυτό οί υιοί τών ιερέων ε’νοιπιον παντός του λαού τοιν άποστόλοιν οτι χριστόν 

τον σταυροιθέντα όμολοηούμεν καί πιστεύομεν, καί ο'τι απ’ αίοινός* ε’στιν ό υιός τού 

θεού όμολοηούμεν, καί τοϊς παράτολμους αυτόν σταυρώσασιν αποτασσόμενα*, καί 

20 οί ιερείς τού λαού όμολοηούσι τον χριστόν λαθραίως καί διά τήν αρχήν τού λαού, 

ήν φιλούσιν, ου θελουσιν όμολοηειν φανεροις καί ε’πελάθοντο τού ηεηραμμένου* 

ότι γνοισεοις ε’στι κύριος καί ου καθίστανται ε’πιτηδεύματα ε’νοιπιον αυτού, άκού- 

' σαντες ούν ταύτα οί ιερείς παρά τών υιών αύτοιν ενεϊχον αύτοϊς δεινώς, ούχ ο'τι 

επίστευσαν εις τον χριστόν άλλ’ ότι ε’φανέροισαν καί διεσάφησαν τήν διάνοιαν τών 

25 πατέροιν αυτιών έμπροσθεν τού έθνους αύτοιν. οί ούν πιστεύσαντες ήκολούθουν 

τοϊς μαθηταϊς καί απ’ αύτοιν ού παρεχοόρουν, ότι είδον αύτούς διδάσκοντας πολλούς 

καί αύτούς μόνον* εργω πράζαντας όπερ ε’δίδασκον, καί θλίψεως καί διο^ημού 

ε’πιστάντος τοϊς μαθηταϊς έ'χαιρον ότι συνεθλί/3οντο αύτοϊς καί ε’ν χαρά μάστιηας 

καί δεσρ,ά έδέχοντο ύπέρ τής όμολοηίας της εν χριστώ πίστεοις αύτοιν. πάσας τάς 

30 ημέρας της ζωής αυτών τον χριστόν εχηρυσσον έμπροσθεν Ιουδαίων καί Σαμαρει- 

τοιν καί μετά τον τοιν άποστόλοιν θάνατον αυτοί ησαν ηηεμόνες καί προστάται τής 

εχχλησίας καί όπερ παρεδεδοικεισαν αύτοϊς οί απόστολοι καί παρειλήφεισαν παρ’ 

αύτών, τούτο εν παντί τω χρονω [τής ζωής] αυτών ε’δίδασκον πολλούς, έτι καί 

αύτοί ε’ν τω άποθανεϊν αύτούς παρε'δοσαν* τοϊς μαθηταϊς αύτοιν μετ’ 

35 αύτούς πάντα άπερ παρειλήφεισαν παρά τοιν αποστόλων καί άτινα εγραψεν Ιάκωβος 

18 * νοΓ$αβ ίοπηιιίαβ άπ’ αίώνος ροτ 01Γ113 |13 βχοτηρίιηη ηηΐΐιπη Ιιαίιβο, ββΛ ηΠιΐΙοιηΐηηδ 

οβΓίιχβ 8 τι Γη Ιιοο ϊη §Γίΐβοο ίαΐδδβ. ίπα ειιηί ςμιαβ Ιιαο Μβΐ ρΓοίβδδΐφΐβ οοηίΐηβηίιΐΓ; ρηηιηιη 

Ιβδίι ΓηοΓίοηι ϊ§ηοιηΐηίοδη.ιη ηίΜΙ βϊιΐδ άΐφπίαίϊ ιηΘδεϊαηΐοαβ ΓβίΓα§&ι·ϊ οΓβΟιιηί, ιηϊηιιη βηΐιη 

φΐαηίηηι Ιικίαβΐδ ΟΙΐΓΐδίϊ οπιχ άίδρίΐοιιοηΐ: άοϊικίβ Ιηιηο Ιβδίπη ϊη οηιοβηι αοίιιηι ΐιοιηίηβιη 

Ιαηΐιιηι Γιιΐδδο ηβ§αηΐ , δβά άΐνΐπαβ ηαίτίΓαθ ραΓίΐοϊρβχη ίιιΐδδΘ ίβηιηί: ροδίΓβιηο β οη,δίηδ Ιη- 

ίΐαβοππη δβοβάβηάιιιη δϊΜ οδββ ρΓοβίβηίιΐΓ, ΐηίβΐΐβοίο βοοίβδίαβ οΙιηδίΐαηαΘ βΐ δγη3,§ο§αθ 

ΐαάαίοαβ (ϋδΟΓΪιηϊηο.— 19 * ΐη δγΓΪαοο βδί: καί τούς τολ[χήσαντας καί σταυρώσαντας αύτόν άρνού- 

μ,εθα , δβά ν. Α§γο11. δΐιρρίβπι. βγηίαχ. §. 9. ηιάΐχ ΊΒ3 έςέμαξε Οβοροη. 81 Β 9 : ΊΒ2 

έσπόγγισεν Ϊ5ΪΛ. 81 Α 18: Β ΊΒ3 ήρνήσατο ίι·βφΐβη1ΐδδΐιηιιηι ηί Όΐά.3,80. ρ. 3, 0. — 21 * Κβ£. 

α ϋ 3. δβά νβΓδϊοηοιη δγι·ϊαο3.χη δβφΐηΐιΐδ βδί ΐηίβΓρΓβδ, ηΐδΐ ΓογΙθ Ιιαβο ΐρβα Αφίϊίαιη βχρΓβδδΐί.—- 

27 * ηιαίιιίδδβπι μόνους, δβιΐ ηοη βδί ΐη δγι*. — 34 * νοοαίηιίπηι ηηπιη §Γαβοιιιη 1>ΐαΐδ δγηαοίδ 

οχίΜΌδδΐιιη. 
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από 'ίερουσαλήμ καί Σίμων άπό Ρώμης της πόλεοις καί Ίοιάννης άττό Εφέσου 

καί Μάρκος από τής μεγάλης Αλεξάνδρειάς καί Άνδρέας από Φρυγίας καί Λουκάς 

από Μακεδονίας καί Ιούδας Θωμάς από Ίνδοιν, τάς τοιν άποστόλοον έπιστολάς 

δεχθήναι καί άνα^νοισθήναι εν τή εκκλησία ε’ν παντί τοπω , ώς άναγιγνοίσκονται 

αί άνδρα^αθίαι τοιν πράξεοιν αυτών, ας έγραψε Λουκάς, Γνα ε’ν τούτο) «γνωσθώσιν 5 

οί απόστολοι καί οί προφήται καί ή διαθήκη ή παλαιά καί >5 καινή ότι μία αλή¬ 

θεια ε’κηρύχθη εν πάσι καί παρ’ ενός θεού", ον προσεκύνησαν πάντες καί εύηγγε- 

λίσαντο πάντες. καί έδέξατο τα κλίματα τήν διδασκαλίαν αύτοιν καί πάντα άπερ 

ε’ρρέθη παρά τού κυρίου ημών τοίς άποστόλοις καί οί απόστολοι παρεδεδιόκεισαν 

τοϊς ρ.αθηταίς αύτοιν ε’πιστεύθη καί ε’δέχθη ε’ν παντί τόπω διά τού συνεργήματος 10 

τού κυρίου τού είποντος * αύτοίς ότι μεθ’ ύρ,ών εσομαι εως τής συντέλειας τού 

αίό)νος. καί συνεζήτουν τοΐς Ιουδαίοις οί ήγεμόνες εκ τοιν βιβλίων τοιν προφητών 

καί ε’πολεμουν τοις πλανυιμένοις ε’θνικοίς εν τή δυνάμει ήν εποίουν εν ονόματι 

Ιησού. τα δέ έθνη πάντα καί μήν καί τά οίκούντα εν τοις ε’σχάτοις* κλίμασιν 

ε’παύσατο καί ήσυχασεν ε’ν τώ εύαγγελίω τού χριστού, καί οί όμολογούντες καί 15 

κεκραγότες διωγμόν, ότι ό σήμερον διωγμός ήμυιν συνήγορος εσται υπέρ ήμοιν, 

ότι ήμεν διοικται το πρότερον. ήσαν *γάρ ε’κ τδ>ν μαθητών ε’φ’ οίς θάνατος μαχαί- 

ρας κατέγνωστο καί ήσαν εξ αυτών οίς τά υπάρχοντα αύτοίς άφείλον καί ελειπον 

αυτούς, καί τής θλίψεως ε’πιστάσης αύτοίς αί συναγοίγαι αύτοιν επερίσσευον 

καί ηύξάνοντο καί ε’ν τή χαρά τής καρδίας αύτοιν θανάτους παντοίους 20 

ύπεδέχοντο καί διά τής ιερατικής χειρεπιθεσίας, ήν εΧαβον παρά τού κυρίου 

ημών οί απόστολοι, ταχέοις επτατο το εύαγγέλιον εις τάς τέσσαρας γωνίας τού 

κόσμου καί ε’πισκεπτόμενοι άλλήλους συνελειτούργουν άλλήλοις. 

Ο. ε'Χαβε γάρ τήν χειρεπιθεσίαν ιερατικήν τοιν αποστόλων Ιεροσόλυμα καί πάν το 

κλίμα τής Παλαιστίνης καί οίκος Σαμαρειτοιν καί οίκος Φυλιστιείμ καί τό κλίμα 25 

τής Αραβίας καί τής Φοινίκης παρά Ιακώβου τού αδελφού τού κυρίου ήμοιν, ός 

εγάνετο ήγεμών καί προστάτης ε’ν τή εκκλησία τοιν άποστόλθ)ν τή οίκοδομηθείσ'ίϊ 

ε’ν Σιών. 

β ε'Χαβε χειρεπιθεσίαν ιερατικήν τών άποστόλο)ν Αλεξάνδρεια ή μεγάλη καί ή 

Θηβαΐς καί ή Πεντάπολις καί πάν τό κλίμα τής Αίγυπτου από τών όρίο)ν τής 30 

Παλαιστίνης εως τοιν ορίων τδ>ν Αίθιόπων παρά Μάρκου τού εύαγγεΧιστού , ός 

εγεκτο εκεί ήγεμών καί προστάτης ε’ν τή εκκλησία, ήν έπηξεν εκεί καί ε’λειτούργησεν 

ε’ν αυτή. 

λ ε'Χαβε χειρεπιθεσίαν ιερατικήν τοιν αποστόλων ή Ινδία καί πάντα τά περί αυτήν 

κλίματα έως εις τήν εσχάτην θάλασσαν* παρά Ιούδα Θοιμ,ά, ός εγ άνετο ήγεμών 35 

καί προστάτης ε’ν τή ε’κεί ε’κκλησία. 

7 :: Οίοιηεηδ αίεχ. γ>. 241, 31. 32 προφήτας άμ.α καί δικαίους είναι τούς αποστόλους 

λέγοντες ευ άν εϊποιμ-εν, ενός καί τού αυτού ένεργούντος διά πάντων άγιου πνεύμ,ατος. ε£. οίΐηο- 

ηϊδ ιηιιΐ’αΙοΓΪ&ηί νβι·1>α: 7ίΐ;β1 νανία 8ίητ/ιιΙί8 βναης/βΐΐονητη Ιίδνί8 ρνίηοίρία άοββαηΐιιν, ηίΐιίΐ 

Ιατηβη άί$βνΙ [διαφεοει] αναιΊαηΙίπηι βάβΐ, οητη ηηο αβ ρνίηοίραΐί δρίνϋιι άβαΐαναία 8ίηί ίη οτηηί- 

δαβ οιηηΐα. ιχιιΐ Ιοεϊ δΐηιΠϊίει· §επιϊηϊ αε ίβΓίιιΙΙΐαηβυδ 411ο αροίο^. 21: άιιοδιιβ βηϊη βΐηβ α,Λνβη- 

Ιίδιΐ8 βίρηίβοαίίβ, ρνύηο <ιηί ίατη βχρηηβΐηβ ββί ίη ΤιητηίΙϋαίβ ΰοηάίΰϊοηΐβ Τιητηαηαβ, &βοιιηάο <ριιί 

οοηοΐιιάβηηΐο βαββηϊο Γηινιϊηβΐ ίη βηδΐίιηίΐαίβ άίνίηϋαϋβ βχβνίαβ βί αΐΐοΐ' είιικιίειη οαηοηΐδ πιατα- 

ίΟΓΐίχηϊ: //βηιίηο βίπβ αάνβηΐη, ρνίιηο ίη Ηητηίΐϋαΐΐ άίΒρββΙιιβ, <ραοά /ο . δβοιιηάιυη ροΐββίαίβ 

7·6(]αΙΐ ρ7·αβΰϊατη77ΐ <ιηοά βοίηηιιη ββί. ρβΐ’ίϊηβηΐ νοι-ο Ιιειβε ,αιΐ Γθ^αΐαηχ β,άεί αηίί^ηΐδδϊΐΏαιη βί 

ίειηραδ ββί ιιΐ οο]1ϊ§3,ιιΙπγ. — 11 * οιηηίηο “113Ν“Ι 1β§Θηάιηη. Μαΐίΐι. χχνϋϊ 20. — 14 * ίΟΊΠΧ 

οοίΐεχ, δβΛ νίοΙβί,υΓ Χ’ΊΠΧ Ιε^βικίναη. — 15. 16 ? — 35* εις τά έσχατα τής θαλάσσης Ρδαίιη. 128, 9 ? 

* 
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ελαβε χειρεπιθεσίαν ιερατικήν των άποστόλων Αντιόχεια καί ή Συρία καί ή Κιλικία $ 

καί ή Καππαδοκία έως ορίων Πόντου παρά Σίμυινος Πέτρου, ος ε’τίθει τα θεμέλια 

εκεί καί ωκοδόμησε τήν εκκλησίαν εν Αντιόχεια καί ίεράτευσε καί ε’λειτούρηησεν 

ε’κεϊ εως ου άνήλθεν εις Ρώμην τήν πόλιν διά Σίμωνα τον μάγον τον πλανήσαντα ε’κεί. 

5 ελαβε χειρεπιθεσίαν ιερατικήν τ<ων άποστόλοιν "Ρώμη ή πόλις1 καί πάσα ή Ιταλία £ 

καί 'Ισπανία καί Βρεττανία καί Γαλλία μετά τυιν λοιπών άλλων* κλιμάτοιν τδ>ν 

περί αύτάς παρά του αυτού Σίμοινος Πέτρου, ος εξ Αντιόχειας άνέβη ε’κείσε 

καί έγένετο ήγεμών καί προστάτης ε’ν τή ε’κκλησία, ήν ωκοδομησεν εκεί. 

ελαβε χειρεπιθεσίαν ιερατικήν τοιν άποστόλυιν ’Έφεσος καί πάσα ή Άσία καί <7 

ίο Θεσσαλονίκη καί πάσα ή Μακεδονία καί πάν το κλίρ,α τοιν Κορινθίων καί ή Άχαία 

πάσα καί τά περί αυτήν παρά Ίοιάννου του εύαγγελιστού, ος ωκοδόρ,ησε τήν εκ¬ 

κλησίαν ε’κεί καί ε’λειτούργησεν εν αυτή ε’ν ήγεμονία. 

ελαβε χειρεπιθεσίαν ίερατί'/,ην των αποστόλων Νικαία καί Νικορ,ήδεια καί πάν ξ' 

το κλίρ,α τής Βιθυνίας καί τής ε’σοιτέρας Γαλατίας καί πάντα τά κλίματα τά περί 

15 αύτάς παρά Άνδρέου του αδελφού Σίμοίνος Πέτρου, ος ε’ρ.αθήτευσε καί ε’δίδαξεν 

ε’κεί καί έγένετο ήγεμών καί προστάτης εκεί. 

ελαβε χειρεπιθεσίαν ιερατικήν τοιν άποστόλοιν Βυζάντιον καί πάν τό κλίρ,α της 

Θράκης καί τά περί αυτήν εως τού ποταμού Αανουβίου τού διαιρουντος μεταξύ 

Θράκης καί τοιν βαρβάρων παρά Λουκά του μαθητου τοιν άποστόλοιν, ός έπη- 

20 ξεν ε’κεί εκκλησίαν καί ε’λειτούργησεν ε’ν αυτή ε’ν ηγεμονία. 

ελαβε χειρεπιθεσίαν ιερατικήν των αποστόλων ’Έδεσσα καί τά κλίματα πάντα τά $ 

περί αυτήν καί πάσα η Μεσοποταμία παρά Άδδαίου του αποστόλου, ενός τ<ών 

εβδομηκοντα, ος ωκοδό μη σεν εκεί εκκλησίαν και ε’λειτ ούργησεν ε’ν αυτή ε’ν ηηερ,ονία 

καί προστασία. 

25 ελαβε χειρεπιθεσίαν ιερατικήν τοιν αποστόλων ή ΙΙερσίς πάσα καί τό κλίμα τοιν £ 

Άσσυρίοιν καί τοιν Αρμενίων καί των Μηδών καί τά κλίματα Βαβυλδίνος καί 

τά περί αυτήν καί οίκος Κισσίοιν καί Γηλαίων* εως τοιν ορίων τοιν Ινδών παρά 

Αιγαίου του σηρικοδιαστού* του μαθητού Άδδαίου του αποστόλου, 

τού δε λοιπού άλλοι εταίροι καί μαθηταί τών άποστόλοιν έπορεύθησαν εις άλλα Κλ 

30 κλίρ,ατα μακράν άπεχοντα καί βαρβαρικά καί εκ τόπου εις τόπον ερ.αθήτευον καί 

παρεβαινον καί ε’κεί λελειτουργήκασι τό κήρυγμα αυτών καί ε’κεί γέγονεν η έξοδος 

αυτών εκ του κόσμου τούτου, καί ούτως ε’δέξαντο παρ’ αυτών οί μαθηταί 

αύτοιν καί πορεύονται όπίσοι αυτών εως του σήμερον καί αλλαγήν ή προσθήκην 

ούκ εποίησαν προς το κήρυγμα αύτοιν. τώ δέ Λουκά τώ ευαγγελιστή ήν σπουδή 

35 καί έγραψε τάς ανδραγαθίας τοιν πράξεων τοιν άποστόλοιν καί τάς τάξεις καί 

τούς νόμους τής λειτουργίας τής ίερατείας αυτών καί ποί έπορεύθη είς έκαστος 

αύτοόν. σπουδή ούν τού Λουκά ταυτα καί πλείονα τούτων εηράγη *. καί εθηκε 

διά Πρισκίλλης καί Άκύλα τών μαθητοιν αυτού τοιν κολλοιρ,ένοιν αύτώ μέχρι 

τού θανάτου αυτού, οις ΓΙαύλω ε’κεκόλλητο Τιμόθεος καί ’Έραστος ε’κ Λύστρας 

40 καί3Ιάναος* αρχαίοι μαθηταί τοιν άποστόλοιν εοις ού άνήλθεν είς 'Ροιμην τήν 

πόλιν καί ε’κεί άνέστη κατ’ αυτού Τερταλλος καί ε’φόνευσεν ό Νερών καί αυτόν καί 

Σίμωνα Πέτρον, σταυροί σας αυτόν ε’πί ξύλου*. 

6 * ρ. 81, 2. Τζβίζβδ Ιιΐδίοι·. τΐ 466.— 27 * Οΐβδΐοε ροοβιιΐ ηραία αοοαΓαΐϊαβ ΓβάάβΓθ ηοηιβη 

Κ’ΠΓΤ ηοη ροίβΓ&πι. ϊ(1βιη ΈΤιοα^ ΐη ΙαρΐΛΐϊηΐδ, ηιαηο ΟΙιπζίβΙαη: άβ Οβίαβϊδ ν. Οιαί'βίοη. δρϊοϊ1β§;. 

8}’ΐ\ ρ. 20. — 28 * Ιιοο ΐηοβιΊΐδδΐηιιιιη. νοοαϋηΐιιιη βχ ΡαΠαΟΐο ρβΐΐνϊ. — 37 * εγραφε 8γηΐδ, 

φίοΛ νβΓβοΓ ιαί γοοΙο βιηβηίΊανβπηι. — 40 * ? Αοί. χχΐ 16 χίϋ 1. — 42 * δπβδΟΓίρίιιηι ΐη οοιί. 

δΐ'Γ. βχρίίοίί (ΙοοΙνίηα Αάάαβί αρο&ίοΐΐ. 
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Ιη βΛίίΐοηβ Γβΐΐηηϊαηπη δγπΛβα ηοίαιή άΠΐ^βηίβΓ βοΛΐβϊδ δοΐ'ϊρίιίΓαιη Γαίίοηΐ βοηδβηίαηβητη 

βΓαί. 1ΐη§υα βηΐιη δγηαοα ΐία ηοία ηοη βδί, αί άο ηηανϊδ δβτίρίιίΓα ίικίΐβΐιιιη ϊη ρΓοηιρίιι βϊί, 

'ροδδηηηΐδφΐβ βίΐαιη β ΙίβΓαηί θγγογΠ)ιι3 άΐδββΓβ. χία β δΟΓΪρίπΓα ρ. 1^ 21 (12 19) 13 11 κρ 2 

^ρ 4 οί>νία νΐΛβηηΐδ, νοβαίβιη ΐΐίαιη ίχίΓϋναιη, ηιχαιη 8ολ\γλ αρρβίΐαηί ΗβϊχΓαβοπίϊη £Γαηιηιη.ίϊ(·ϊ, 

εοηιιτη νοοαίΐδ δβςμιβηίΐδ ΙιαΤχχχΐβΒβ αριιά 8γι·08. ίάβηχ αβυ νβηϊδδβ αρικί Ιικίαβοδ οοηδίαί ο νβι·- 

δϊοηβ νβίβπδ ίβδίαιηβηίΐ ίΐΐβχαηάηηίΐ Σόδομα Σαβαώί) Όδολλάμ δοηββηίθ. Αίβρίι ροδί 3 6ί ^ 

ρΓίίοροδΐίΐοηβδ ρΓοηηηοίαίηιη ηοη βδδβ οίδ,ηηη β ρ. 23 21 10 9 Ρ] 17 Ιί’ρ 24 12ρ 5. 9 3^ρ 24. 

ϊη βάΐίΐοηβ §ΓΛβοα νοίαϊ φΐίάβιη Γαΐη·ϊβϋ βί ΙΙοηίΙιη βΓΓοτοιη ηβ ηηιπη ηαΐάβιη ίαοβί’β , εβά 

γοπι ηοη 1>οηβ οβδδΐδδβ νΐοίβο . αάάαίιΐΓ ΐ^ϊίιΐΓ α<± βοηπηβηΐίΐηιιιη Ιβοϋοηΐβ νατΐβίαβ Ιιαβοοβ: 

5, 17 άνεπίλεπτος : 8, 9 λειιτουργιχών : 8, 19 πρεβύτερον: 12, 3 δυσενιπτος: 17, 31 προεχει- 

ρεσάμε&α. αοΙάαίιΐΓ β ΟοίβΙβΓΪο ρ. 33, 12 πεπεπληγμενος, ηηΛο 1ΐ1)ΓίΐΓίηιη οοχίϊοΐδ α ΟοίβΙβΓΪο 

νβΐ Οίβηβο αα1ιΐΙ)ϊίί 1ϊη§ηίΐ Ιιαβδΐίανίδδβ βί ρβ,ΐρΐί&νΐδδβ ΙιαηΛ δβίο αη ροδδΐιηηδ ρτοϋαΓβ. τοΐς 

χριτιχοΐς τοΰτο προπίνω τοΐς χαλοΐς. βοΓΓΐ^αηίηΓ άβηΐφΐβ ςμιαβ ηχβ ΐρδηηι ηιαίβ βηχβικίανϊδδο 

χηνβηΐο ρ. 13, 25 έσπερας: ρ. 15, 7 φαμέν : ρ. 25, 5 ή: ρ. 28, 9 προαεδρεύοντας: ρ. 35, 32 

τε: ρ. 37, 23 βαπτίζεσθαι: ρ. 41, 16 αάη. — ύμον Ρ. — 16 Γ\ν: ρ. 43, 14 τοΰτο: ρ. 47 αάη. 

3. 4 εςω ϊ§ηοδοαηίιΐΓ ββίβινα ςμιαβ ηοη (Ιιιΐ)ϊίο ςιιΐη ΐηνϊίο ιηΐΐιϊ βχβκίβηηί. 
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